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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ประมง       
ท่ีน าเข้ามาจากไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประมงท่ีน าเข้ามาจากประเทศคู่แข่งอื่นๆ ใน
ด้านปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงไทย       
ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน และรูปแบบตรงตามความต้องการของตลาด รวมท้ังเสริมสร้างศักยภาพด้าน       
การส่งออก 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาถึงสถานะผลิตภัณฑ์ประมงท่ีน าเข้าจากไทยในมายังสหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบ
กับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม เอกวาดอร์ แคนาดา และจีน การวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบ เสียเปรียบ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาปี 2554-2558 รวมระยะเวลา 5 ปี           
จากการศึกษาพบว่า ไทยยังคงเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง เนื่องจากยังคงประสบปัญหาโรคกุ้ง  EMS (Early 
Mortality Syndrome) แม้ว่าขณะนี้จะอยู่ในระยะฟื้นตัว แต่ผลผลิตท่ีได้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านการส่งออกได้ ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาลดการน าเข้าจากไทย และหันไปน าเข้าจากประเทศคู่แข่งแทน ในด้าน
ความได้เปรียบ ไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกหลักและรายใหญ่ท่ีสุดของโลกส าหรับผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาทูน่า
บรรจุกระป๋อง อีกท้ังผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่าจากไทยยังคงเป็นท่ีนิยมของผู้น าเข้าในสหรัฐอเมริกา 
เนื่องจาก ไทยมีการผลิตท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูล สถิติ 
เอกสารอ้างอิง การส ารวจตลาดในเขตนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และการสัมภาษณ์ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์
ประมงไทยรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ทราบถึงสถานะของผลิตภัณฑ์ประมงไทยและศักยภาพทางการแข่งขัน
ในตลาดสหรัฐอเมริกา จากผลการศึกษาพบว่ า อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ประมงส่งออกของไทยมีจุดแข็ง       
ด้านฝีมือแรงงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงและผลิตผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่า ขณะท่ีจุดอ่อนและ
อุปสรรคของไทยยังคงเป็นการแก้ปัญหาโรคกุ้ง EMS ท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งในช่วงท่ีไทยลดก าลังการผลิต ประเทศ
คู่แข่งต่างเพิ่มก าลังการผลิตท าให้สหรัฐอเมริกาน าเข้าจากประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้นจนมีสินค้าคงคลังสูง จนท าให้         
เกิดภาวะราคากุ้งตกต่ า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมง และปัญหาจากผลลัพธ์จาก          
การจัดล าดับให้รัฐบาลไทยคงอยู่ในล าดับ Tier3 ซึ่งเป็นล ำดับล่ำงสุดในด้านความร่วมมือต่อต้านสถานการณ์การค้า

มนุษย์ (Trafficking in Person Report : TIP) ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวเนื่องไปยังการท่ีไทย
ถูกให้ใบเหลืองเตือนโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ด้วยเห็นว่าไทยเป็นประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือต่อมาตราการ      
การต่อต้านการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การไม่รายงาน และไม่ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 
fishing : IUU) ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในด้านความน่าเช่ือถือในสายตาผู้น าเข้า ท้ังนี้ ไทยยังคงมีโอกาส 
เนื่องจากผู้น าเข้าในสหรัฐอเมริกาบางส่วนยังคงให้ความไว้วางใจน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมง โดยเฉพาะประเภท     
เพิ่มมูลค่าจากไทย ซึ่งขณะนี้ไทยยังมีศักยภาพในการผลิตดีกว่าประเทศอื่น 
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 จากการศึกษาท้ังสองส่วนดังกล่าวพบว่า โอกาสและศักยภาพของไทยในด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ประมงส่งออกในตลาดสหรัฐอเมริกายังมีความเป็นไปได้อยู่บ้าง แต่ยังคงเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง       
ในหลายด้าน เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูงมากขึ้น ประเทศคู่แข่งต่างพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตอีกท้ัง      
ยังได้เปรียบเรื่องค่าจ้างแรงงานและต้นทุนการผลิตท่ีต่ ากว่า  โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์      
เพิ่มมูลค่าให้ขึ้นมาเท่าเทียมกับไทยในอนาคตอันใกล้ ภาครัฐและภาคเอกชนไทยจึงต้องร่วมมืออย่างจริงจัง        
ในการเพิ่มศักยภาพในด้านความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดโลก ต้องร่วมมือกัน
แกไ้ขปัญหาแรงงาน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ภาครัฐต้องเร่งประชาสัมพันธ์และเดินหน้าส่ือสาร
ท าความเข้าใจกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการปรับปรุงและด าเนินการของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และภาครัฐต้องท าความเข้าใจกับส่ือสารมวลชนต่างชาติต่อข้อเท็จจริงต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการเจรจากับตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่   
ของสหรัฐอเมริกาในด้านการยอมรับการรับรองมาตรฐานต่างๆ และการออกเครื่องหมายรับรองต่างๆจาก       
กรมประมงของไทย สนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประมงในด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงท่ียั่งยืน 
(Sustainable Seafood) ซึ่งรวมไปถึงการออกเครื่องหมายหรือฉลากรับรองต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วน     
ทางการตลาด และเรียกคืนฐานผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยท่ีสูญเสียไปกลับมา 
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Abstract 
 

This study was aimed at determining the current situation and competitiveness of fishery 
products imported from Thailand into the United States. The comparison was made among 
imports from other major exporting countries. Problems and obstacles encountered were 
assessed and analyzed in order to providing appropriate suggestions and solutions.  

This study compared the status of Thai products in the US marketed against other major 
competitors such as Indonesia, India, Vietnam, Ecuador, Canada and China. Favorable 
circumstances and disadvantages of Thailand during 2010-2015, a total of 5 years, were studied. 
It was found that Thailand has been in an unfavorable position, mainly from the adverse effects 
of Early Mortality Syndrome (EMS) disease occurred in shrimp aquaculture. Though Thailand has 
been in a recovery period but yet inadequate to efficiently boost the shrimp export to meet 
the market demand. In order to cope with the shrimp shortage, US importers needed to source 
from other countries to secure supplies. Nevertheless, Thailand remained the major producer 
and exporter of canned tuna in the world market. Value added products from Thailand remain 
in high demand due to its quality which meet international standards. 

SWOT Analysis was taken into consideration based on statistics, literature reviews and 
news updates obtained from several sources. Information was also gathered from direct market 
survey in Los Angeles and direct interviews with major US seafood importers. It was concluded 
that Thailand had strength in skilled labors that able to produce high quality and value added 
products. The weakness was mainly from the slow recovery from EMS disease. When the shrimp 
production in Thailand hit rock bottom, other shrimp producing countries significantly increased 
their productions causing oversupply in the US and other markets. This resulted in drastic fall in 
world shrimp prices. Labor shortage was faced by most Thai fish processors. In addition to the 
yellow ticket as a warning given to Thailand by the European Union (EU) on IUU or Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing issue, Thailand was downgraded to Tier 3 in the Trafficking 
in Person (TIP) report published by the US Department of States in 2015. These 2 circumstances 
unavoidably affected Thailand images as one of the world largest seafood exporters. 
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Despite several setbacks and vigorous competition, Thailand was able to secure its high 
end position in the US market. Many competitors were blessed with abundant labor and lower 
wages, but they were also in need to improve their abilities to produce higher value and better 
quality seafood. The Thai government and the industry need to work closely and 
collaboratively in resolving human trafficking issues through strictly enforcing and complying 
with concerned laws and regulations. Thai government needs to be more proactive and wisely 
manipulating the media to get across the messages on significant efforts and progresses made 
to eliminate the labor problems.  Initiatives should be taken to benchmark the Thai Department 
of Fisheries certification schemes with international standards in order to gain acceptance from 
US retailers. Thailand should strengthen its capacities to maintain its outstanding position as the 
leader of sustainable seafood supplier. This is believed to help Thailand regain its positive 
images, trust and recognition from the consumers. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักท่ีส าคัญส าหรับผลิตภัณฑ์ประมงของไทยตลอดมา โดยในปี 2556 และ 
2557 มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยมูลค่า 1,694 และ 1,536 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯตามล าดับ 
ซึ่งลดลงเฉล่ียร้อยละ 11 ปัญหาหลักท่ีท าให้การน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงลดลงเกิดจากการขาดตลาดของผลิตภัณฑ์        
กุ้งแช่เยือกแข็งของไทย เนื่องจากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน หรือ Early Mortality Syndrome (EMS) ในฟาร์มเล้ียง
กุ้งของไทย โดยในระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2556 มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทปลาและกุ้งแช่เย็น 
จนแข็งจากไทยลดลงถึงร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 ท าให้ไทยมีส่วนแบ่ง
การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ประมงแช่เย็นแช่เยือกแข็งในสหรัฐฯ เหลือเพียงร้อยละ 3.77 หรืออันดับท่ี 8 รองจาก
คู่แข่งท่ีส าคัญได้แก่ แคนาดา จีน ชิลี อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และเอกวาดอร์ ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
กระป๋อง ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง ถึงแม้ในปี 2557 ไทยจะยังมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดประมาณ  
ร้อยละ 44 ซึ่งเป็นการน าเข้ามูลค่า 479 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในปี 2555 และ 2556 สหรัฐฯมีการน าเข้า
มูลค่า 1,715 และ 1,638 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยลดลงร้อยละ 4.7 คู่แข่งท่ีส าคัญได้แก่ จีน แคนาดา 
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงโดยรวมของสหรัฐฯ มีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย 
โดยระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 พบว่าลดลงประมาณร้อยละ 2.37 ซึ่งการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมง  
ท่ีมีแนวโน้มทรงตัวและลดลงอาจเนื่องมาจากสภาวะทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯเอง ซึ่งท าให้มีการบริโภค    
อาหารทะเล ซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่มีราคาสูงลดลง 

 นอกเหนือจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะกุ้งจากการเพาะเล้ียง ไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน  
ในอุตสาหกรรมประมง ท้ังปัญหาค่าจ้างแรงงานท่ีสูงขึ้นและสูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย   
และเวียดนาม ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีสินค้าใกล้เคียงกับของไทยและถือเป็นคู่แข่งท่ีส าคัญยังได้ เปรียบไทย
ในแง่แหล่งท่ีต้ัง เนื่องจากอยู่ใกล้กับสหรัฐฯ ท าให้มีระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งท่ีถูกกว่า นอกจากนี้ไทย 
ยังประสบปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งไทยยังคงถูกจัดให้อยู่ในล าดับ Tier3 เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกันตามรายงานการค้า

มนุษย์ (Trafficking in Person Report หรือ TIP Report) ซึ่งจัดท าโดยหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ (US Department of States) หากในปี 2559 ไทยยังไม่สามารถด าเนินมาตรการจนได้รับการพิจารณา
จัดอยู่ในกลุ่ม Tier2 ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของไทยเป็นอย่างมาก และอาจเสียโอกาสในการรักษา

ตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเอาไว้ได้ ถึงแม้ว่าไทยจะได้เปรียบในด้านคุณภาพมาตรฐาน         
ของผลิตภัณฑ์ประมง และมีแรงงานท่ีมีความสามารถเช่ียวชาญ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเพิ่มมูลค่า (Value 
added products) ได้แต่ประเทศคู่แข่งก็สามารถพัฒนาศักยภาพให้มาเท่าเทียมได้เช่นกัน และการท่ีสินค้าไทย
ขาดตลาดไประยะหนึ่ง ผู้น าเข้าจ าเป็นต้องหาสินค้ามาทดแทน ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นลักษณะนี้         
นานเกินไป สินค้าไทยอาจจะลดหรือหายไปจากตลาดสหรัฐฯในท่ีสุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาข้อมูล  
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ด้านการสถานการณ์ตลาดท่ีเป็นปัจจุบัน ศักยภาพคู่แข่ง และเสนอแนะแนวทางแก้ไขพร้อมท้ังแนวทางการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบและภาคเอกชนผู้ประกอบการ
ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน และพิจารณาจัดท านโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่ อให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาดผลิตภัณฑ์ประมงของไทยในสหรัฐฯได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาสถานะและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ประมงท่ีน าเข้ามาจากไทยในตลาด
สหรัฐฯเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประมงท่ีน าเข้าจากประเทศคู่แข่งอื่นๆ 

1.2.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์ประมงของไทยในตลาดสหรัฐฯ และแนวทาง
แก้ไข 

1.2.3 เพื่อสามารถวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ประมงของไทย 

1.2.4 เพื่อใช้ข้อมูลท่ีได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงของไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
และรูปแบบตรงตามความต้องการของตลาดและเสริมสร้างศักยภาพด้านการส่งออก 

1.3 ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำ 

1.3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ 

        1.3.1.1 พื้นท่ีเป้าหมาย ท าการศึกษาในเขตนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

        1.3.1.2 ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่าง 2 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 กันยายน 2558 

1.3.2 วิธีกำรศึกษำ 

        1.3.2.1 รวบรวมข้อมูล สถิติ และเอกสารอ้างอิงเพื่อวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์       
การส่งออก ปัญหาและอุปสรรค รวมท้ังศักยภาพทางการตลาดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งจากอเมริกา
ใต้และเอเชีย 

        1.3.2.2 ส ารวจตลาดในนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีประชากรหนาแน่ นและ     
นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ประมง ด้านแหล่งผลิต ราคาและรูปแบบสินค้า 

        1.3.2.3 สัมภาษณ์ผู้น าเข้าและผู้ค้าปลีกเกี่ยวกับการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงของไทยและคู่แข่ง 
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ประมงจากไทย รวมท้ังผลกระทบจากการขาดแคลนกุ้งเนื่องจากโรคกุ้งตายด่วน (Early 
Mortality Syndrome: EMS)  
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1.4 ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ผลผลิต (Output)  

 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ผลิตภัณฑ์ประมงไทยในสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นปัจจุบัน โดยจัดท า            
ในรูปเล่มเอกสาร และ CD-ROM 3 ชุด 

1.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทยสามารถก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานท่ีเหมาะสม  และ                
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไทยสามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ประมงในสหรัฐฯ ไว้ได้ 
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บทที่ 2 

สถำนกำรณ์กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงของสหรัฐอเมริกำ 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558  สหรัฐฯน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากประเทศต่างๆท่ัวโลกเป็นมูลค่า 
9,628 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 320,227 ล้านบาท1   ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 สหรัฐฯ น าเข้า
ผลิตภัณฑ์ประมงโดยรวมเป็นมูลค่า 9,856 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 320,024 ล้านบาท มีสัดส่วน
ลดลงร้อยละ 2.37 ในปี 2557 สหรัฐฯ น าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากประเทศต่างๆ ท่ัวโลกเป็นมูลค่า 20,647 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 670,614 ล้านบาท1 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ท่ีมีมูลค่า 18,387 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 565,032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.29 ท้ังนี้ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา นับต้ังแต่ปี 2553-2557 
สหรัฐฯ เพิ่มยอดการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากประเทศต่างๆโดยรวมอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วง 2 ไตรมาสแรกในปี 
2558 ของสหรัฐฯ มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงโดยรวมมีมูลค่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลง
เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.37 เนื่องจากเศรษฐกิจในสหรัฐฯซบเซาเล็กน้อยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 และ
ถึงแม้ว่าในไตรมาสท่ี 2 เศรษฐกิจจะดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากอัตราการว่างงานของประชากรในสหรัฐฯลดลง        
แต่การน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงของสหรัฐฯยังคงลดจ านวนลง  

ประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้นที่สุดคือ แคนาดาด้วยมูลค่า 1,478 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2557 เป็นสัดส่วนร้อยละ 11.41 ขณะท่ีชิลีมีมูลค่าการส่งออกลดลงมากท่ีสุดมูลค่า        
777 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และลดลงท่ีสัดส่วนร้อยละ 21.47 ไทยตามมาเป็นอันดับท่ี 5 มูลค่า 694 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ สัดส่วนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 2.37 ซึ่งตามหลังประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งส าคัญ
อย่าง อินโดนีเซีย ท่ีมีมูลค่าส่งออก 926 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเวียดนาม ท่ีมีมูลค่าส่งออก 637 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามมาด้วยอินเดียท่ีมูลค่าส่งออก 596 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเอกวาดอร์ท่ีมูลค่าส่งออก 482          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1) 

ในตลาดสหรัฐฯมีการวางขายผลิตภัณฑ์ประมงมากกว่า 500 ประเภทแต่มีผลิตภัณฑ์ประมงเพียง 10 
ประเภทเท่านั้นท่ีได้รับความนิยม คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของสัดส่วนผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีการบริโภค       
ภายในสหรัฐฯ ท้ังนี้ในปี 2553-2554 ความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์ประมงประเภทสัตว์น้ ามีเปลือกประเภท
กุ้ง ปลาแซลมอน และทูน่ากระป๋องมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55 ของการบริโภคต่อชาวสหรัฐฯ 1 คน (ตารางท่ี 2) 

_________________________ 

1  อัตราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียปี 2556 ของธนาคารสาขาประเทศไทย 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 30.73 บาท อัตราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียปี 2557 ของธนาคารสาขาประเทศ

ไทย 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 32.47 บาท อัตราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียปี 2558 ครึ่งปีแรก เท่ากับ 33.26 บาท 



๕ 
 

ตำรำงที่ 1. สถิติกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงของสหรัฐฯจำกประเทศต่ำงๆในระหว่ำงปี 2554- 2558        

                                   หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 มกรำคม-
มิถุนำยน 
2557 

มกรำคม-
มิถุนำยน 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยน 
แปลง% 

แคนาดา 2,550.27 2,538.26 2,678.37 2,788.75 1,324.60 1,475.80 11.41 

จีน 2,702.28 2,700.29 2,743.00 2,939.57 1,410.57 1,366.54 -3.20 

อินโดนีเซีย 1,184.75 1,278.47 1,411.56 1,899.91 921.13 926.72 0.60 

ชิลี 942.93 1,076.65 1,438.59 1,744.48 943.89 777.05 -21.47 

เวียดนาม 1,076.95 1,126.15 1,349.96 1,637.25 770.52 637.73 -20.82 

ไทย 2,514.24 2,048.92 1,694.52 1,536.29 710.53 694.06 -2.37 

อินเดีย 614.76 670.74 1,117.92 1,463.12 568.50 596.51 4.92 

เอกวาดอร์ 785.17 869.92 928.31 1,153.49 606.84 482.02 25.89 

ประเทศ
อื่นๆ 

4,566.18 4,666.93 5,025.76 5,484.47 2,600.02 2,671.94 2.76 

รวม 16,937.53 16,976.33 18,387.99 20,647.35 9,856.60 9,628.37 -2.37 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA)  
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รูปที่ 1 สัดส่วนกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงจำกประเทศต่ำงๆของสหรัฐฯในปี 2557 

 

 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 

ตำรำงที่ 2. ตำรำงเปรียบเทียบกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ประมงของชำวสหรัฐฯ 1 คนช่วง 5 ปี (2553-2557) 

                 น้ าหนัก :  ปอนด/์คน 

2553 2554 2555 2556 2557 

ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก 

กุ้งทะเล 4.10 กุ้งทะเล 4.10 กุ้งทะเล 4.20 กุ้งทะเล 3.80 กุ้งทะเล 3.60 

ทูน่า
กระป๋อง 

2.50 ทูน่า
กระป๋อง 

2.70 ทูน่า
กระป๋อง 

2.60 ทูน่า
กระป๋อง 

2.40 ปลาแซล
มอน 

2.70 

แคนาดา 
15.15% จีน 

14.16% 

ไทย 
7.40% 

อินเดีย 
6.19% อินโดนีเซีย 

9.61% 
เอกวาดอร์ 
5.00% 

เวียดนาม 
7.90% 

ชิลี 
8.07% 

ประเทศอื่นๆ 
27.74% 
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2553 2554 2555 2556 2557 

ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก 

ปลาแซล
มอน 

2.04 ปลาแซล
มอน 

1.99 ปลาแซล
มอน 

1.95 ปลาแซล
มอน 

2.02 ทูน่า
กระป๋อง 

2.30 

ปลาโพ
ล็อค 

Pollock 

1.45 ปลานิล 1.45 ปลาโพ
ล็อค 

Pollock 

1.31 ปลานิล 
Tilapia 

1.47 ปลานิล 
Tilapia 

1.43 

ปลานิล 
Tilapia 

1.21 ปลาโพ
ล็อค 

Pollock 

1.19 ปลานิล 
Tilapia 

1.28 ปลาโพ
ล็อค 

Pollock 

1.16 ปลาโพ
ล็อค 

Pollock 

1.15 

Catfish 0.85 Catfish 0.80 ปลา
สวาย 
Swai 

0.62 ปลา
สวาย 
Swai 

0.72 ปลา
สวาย 
Swai 

0.77 

ปู 0.59 ปู 0.57 Catfish 0.55 ปู 0.52 ปลาคอด 
Cod 

0.60 

ปลาคอด 
Cod 

0.41 ปลาคอด 
Cod 

0.46 ปู 0.51 ปลาคอด 
Cod 

0.52 Catfish 0.56 
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2553 2554 2555 2556 2557 

ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก ประเภท น  ำหนัก 

หอย 0.41 ปลา
สวาย 
Swai 

0.40 ปลาคอด 
Cod 

0.50 Catfish 0.50 ปู 0.54 

ปลา
สวาย 
Swai 

0.35 หอย 0.34 หอย 0.33 หอย 0.34 หอย 0.35 

รวม 15.80  15.80  15.00  14.40  14.50 

ท่ีมา : www.aboutseafood.com/about/about-seafood/top-10-consumed-seafoods 

ท้ังนี้ในสหรัฐฯมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากประเทศต่างๆหลายประเภท โดยสามารถแบ่งออกเป็น
ผลิตภัณฑ์ 7 ประเภทคือ 

1. กุ้ง ( Shrimp and Prawn products ) 
2. ปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ( All other fish and products)  
3. สัตว์น้ าท่ีมีเปลือกอื่นๆ ( All other crustaceans )  
4. ปลาแซลมอน ( Salmon products ) 
5. ปลาทูน่า ( Tuna products ) 
6. หอยและปลาหมึก ( Molluscs, Invertebrate ) 
7. ปลาน้ าจืดในประเภท Catfish  
 

ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 สหรัฐฯน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งมากท่ีสุด เป็นมูลค่า 
2,627 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.28 ของผลิตภัณฑ์ประมงท่ีสหรัฐฯน าเข้า รองลงมา        

http://www.aboutseafood.com/about/about-seafood/top-10-consumed-seafoods
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คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ มูลค่า 2,533 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 26.72 รองลงมา
คือประเภทผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีมีเปลือก มูลค่า 1,476 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 15.33 ตามมาด้วย
ประเภทปลาแซลมอน มูลค่า 1,418 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 14.72 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาทูน่า     
มูลค่า 781 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 8.11 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทหอยและปลาหมึก มูลค่า 553 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 5.74 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาน้ าจืดในกลุ่ม Catfish มูลค่า 197 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 2.10 (ตารางท่ี 3 และรูปท่ี 2) 

 

ตำรำงที่ 3. กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงประเภทต่ำงๆของสหรัฐฯ ในช่วงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2558 

ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่ำ (ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) ร้อยละ 

กุ้ง 2,627.05 27.28 

ปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 2,573.37 26.72 

สัตว์น้ ามีเปลือก 1,476.26 15.33 

ปลาแซลมอน 1,418.64 14.72 

ปลาทูน่า 781.71 8.11 

ประเภทหอยและปลาหมึก 553.42 5.74 

ปลาน้ าจืดในกลุ่ม Catfish 197.92 2.10 

รวม 9,628.37 100 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 

 

 

 

 



๑๐ 
 

รูปที่ 2 สัดส่วนกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงต่ำงๆของสหรัฐฯในช่วงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2558 

 

 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 

 

กุ้ง, 27.28 

ปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ, 
26.72 

สัตว์น้ ามีเปลือก, 
25.33 

ปลาแซลมอน, 14.72 

ปลาทูน่า, 8.11 

ประเภทหอยและ
ปลาหมึก, 5.74 

ปลาน้ าจืดประเภท 
Catfish, 2.12 
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บทที่ 3 

สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไทยมำยังสหรัฐฯเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่ส ำคัญพร้อมผลกำรวิเครำะห์
ศักยภำพของไทยและคู่แข่ง 

3.1 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้ง 

ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งเป็นผลิตภัณฑ์ประมงท่ีน าเข้ามายังสหรัฐฯมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์
ประมงท่ีประชากรในสหรัฐฯนิยมบริโภค และด้วยการเพาะเล้ียงในประเทศท่ีไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในประเทศได้อย่างเพียงพอ สหรัฐฯจึงจ าเป็นต้องน าเข้า ซึ่งประเทศผู้ส่งออกหลักผลิตภัณฑ์ประมง
ประเภทกุ้งไปยังสหรัฐฯ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เอกวาดอร์ ไทย และจีน โดยในช่วง 2 ไตรมาสแรก 
ในปี 2558 การน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งค่อนข้างซบเซา เห็นได้ชัดจากมูลค่าการน าเข้าท่ีมีสัดส่วนลดลง
ถึงร้อยละ 16.14 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ท้ังนี้ สาเหตุอาจมาจากภาวะผลิตภัณฑ์ค้างสต็อก       
จากปีท่ีผ่านมา 2557 เนื่องจากผู้น าเข้ามีความกังวลว่าผลิตภัณฑ์ประเภทกุ้งจะขาดตลาด เพราะผู้ส่งออกราย
ใหญ่ๆเช่น ไทย ท่ีก าลังประสบปัญหาโรคกุ้งตายด่วน ไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ให้ตามปริมาณท่ีต้องการได้ อีกท้ัง
ราคายังเพิ่มสูงขึ้น จึงท าให้ผู้น าเข้าในสหรัฐฯ กักตุนผลิตภัณฑ์จากปีท่ีผ่านมาและเป็นสาเหตุของการลดปริมาณ
การน าเข้า  

 ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 สหรัฐฯน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งเป็นมูลค่า 2,627       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาด้วยมูลค่า 3,051 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการน าเข้า  
จากอินโดนีเซียมากท่ีสุด ตามมาด้วยอินเดีย เอกวาดอร์ ไทยและเวียดนาม (ตารางท่ี 4) แนวโน้มการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ประเภทกุ้งของสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง เห็นได้ชัดจากสัดส่วนการส่งออกของเกือบทุกประเทศ            
ท่ีมีสัดส่วนติดลบ โดยเวียดนามมีสัดส่วนการส่งออกติดลบสูงท่ีสุด ขณะท่ีอินเดียเป็นประเทศผู้ส่งออกท่ีมีสัดส่วน  
ไปในทางบวก  

ท้ังนี้ ไทยยังคงเผชิญความท้าทายจากประเทศคู่แข่งท่ีเริ่มมีบทบาทและอัตราการส่งออกไปยังสหรัฐฯ   
มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น อินโดนีเซีย ท่ีไม่ถูกเรียกเก็บค่าภาษีตอบโต้การอุดหนุนตลาด Countervailing Duty (CVD) 
และ ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด Anti Dumping Duty (AD) จากกุ้งสดแช่เย็นแช่เยือกแข็งเช่นเดียวกับไทย และ
เอกวาดอร์ ท่ีแม้ว่าจะถูกเรียกเก็บภาษี CVD กุ้งสดแช่เย็นแช่เยือกแข็งจากสหรัฐฯ แต่ยังได้เปรียบไทยในด้าน
ต้นทุนการส่งออกเนื่องจากค่าขนส่งท่ีต่ ากว่า อีกท้ังยังส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ท่ีไทย
ส่งออก  
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ตำรำงที่ 4 มูลค่ำกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งจำกประเทศต่ำงๆของสหรัฐฯในระหว่ำงปี 2554- 

              2558    

                   หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 มกรำคม-
มิถุนำยน 
2557 

มกรำคม-
มิถุนำยน 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

อินโดนีเซีย 695.09 658.82 909.76 1,318.68 653.45 598.79 -9.12 

อินเดีย 525.65 575.04 1,006.30 1,380.18 534.59 555.97 3.99 

เอกวาดอร์ 531.02 559.90 656.22 901.15 478.94 341.76 -40.13 

ไทย 1,718.80 1,201.95 904.87 816.67 345.49 339.74 -1.69 

เวียดนาม 521.14 448.08 727.99 1,001.17 481.81 289.53 -66.41 

ประเทศ
อื่นๆ 

885.07 791.27 833.33 1,007.51 408.85 410.89 0.49 

รวม 5,166.11 4,463.47 5,277.09 6,696.84 3,051.30 2,627.05 -16.14 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  
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ขณะเดียวกันเวียดนามเป็นอีกประเทศคู่แข่งท่ีน่าจับตามองหลังเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงทางการค้า
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement 
(TPP)1 ซึ่งสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสหรัฐฯในอัตราภาษีท่ีต่ ากว่าประเทศอื่นๆ 

___________________ 

1
ความตกลงทางการค้าของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Trans-Pacific Strategic Economic Agreement (TPP) คือความตกลงทางการค้าเสรีแบบพหุภาคี 

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในประเทศสมาชิก 12 ประเทศประกอบด้วย สหรัฐฯ บรูไน ชิลี สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น มาเลเซีย 

เม็กซิโก เปรู และเวียดนาม 
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3.1.1 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งจำกไทย 

ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งท่ีไทยส่งออกมายังสหรัฐฯหลักมี 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 

1. กุ้งขาวแปซิฟิค หรือ กุ้งขาขาว (Pacific White Shrimp, White Leg Shrimp, Litopenaeus 
vannamei or Penaeus vannamei) เป็นกุ้งน้ าอุ่น และเป็นกุ้งสายพันธุ์ท่ีได้รับความนิยมเพาะเล้ียงมากท่ีสุด  
ท่ัวโลก โดยมีสัดส่วนเป็นการเล้ียงจากฟาร์มถึงร้อยละ 90 โดยจะมีขนาดใหญ่สุดท่ีความยาว 9 นิ้ว  

2. กุ้งกุลาด า (Black Tiger Prawn, Giant Tiger Prawn, Litopanaeus monodon or Penaeus 
monodon) เป็นกุ้งน้ าอุ่นท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีวางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯไม่นับรวมลอปสเตอร์ โดยเฉล่ียมีขนาด 
9-11 นิ้ว แต่สามารถโตได้ถึง 13 นิ้ว ผลิตได้จากฟาร์มเพาะเล้ียงและจากการท าประมง  

3. กุ้งก้ามกราม  (Giant River Prawn, Giant Freshwater Prawn, Malaysian Prawn, Freshwater 
Prawn or Macrobachium rosenbergii) เป็นกุ้งท่ีพบได้มากตามแม่น้ าโดยโตสุดจะมีขนาดความยาวท่ี  12 นิ้ว
โดยเฉล่ียมีขนาดท่ี  6-7 นิ้ว โดยผลิตได้ท้ังจากการเพาะเล้ียงและจากการท าประมง ลักษณะเนื้อใกล้เคียง         
กับลอปสเตอร์ 

ส าหรับในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งโดยรวมมีมูลค่าลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา (2557) ซึ่งมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 1.69 การส่งออก
โดยรวมของปี 2558 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งจากไทยไม่รวมผลิตภัณฑ์ value added ประเภทกุ้งน้ าอุ่น 
แกะเปลือกแช่เยือกแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุดมูลค่า 94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และผลิตภัณฑ์
ประเภทกุ้งน้ าอุ่นมีเปลือกแช่เยือกแข็งขนาด 31/40 ตัวต่อปอนด์ เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด
ท่ีมูลค่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตารางท่ี 5) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งมายังสหรัฐฯในปริมาณ       
ท่ีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ เนื่องจากผลกระทบของโรคกุ้งตายด่วนท่ียังท าให้ผู้เล้ียงกุ้งของไทย        
ยังไม่สามารถท่ีจะเล้ียงกุ้งให้มีขนาดใหญ่ตามท่ีตลาดต้องการได้ ซึ่งส่วนใหญ่กุ้งมักจะตายก่อนโตตามขนาด           
ท่ีต้องการ ท าให้ผู้เล้ียงกังวลจึงน ากุ้งท่ียังมีขนาดท่ีไม่ใหญ่มากมาขายก่อน อีกท้ังในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558     
ไทยยังไม่มีการส่งออกกุ้งน้ าเย็นในทุกรูปแบบ แต่อย่างไรก็ดี ในทุกประเภทของการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภท       
กุ้งขาวน้ าอุ่นของไทยในทุกรูปแบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 2557        
ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ยัง
ไม่ถึงขั้นประสบความส าเร็จในด้านการผ่านพ้นปัญหาโรคกุ้งตายด่วน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง 
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ตำรำงที่ 5  สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งรูปแบบต่ำงๆจำกไทยมำสหรัฐฯ ในปี 2554- 2558 

            หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าอุ่น
แกะ

เปลือก
สด/ตาก
แห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

1.57 1.03 0.85 1.07 1.07 1.10 2.80 

กุ้งน้ าอุ่น
แกะ

เปลือกแช่
เยือกแข็ง 

571.97 461.75 296.52 228.70 94.07 94.10 0.03 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือก
สด/ตาก
แห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

1.38 0.87 0.58 1.07 0.80 0.81 1.25 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
15/20 

18.68 15.87 10.83 7.99 1.50 1.52 1.33 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่

53.00 22.72 13.24 11.38 3.25 3.28 0.92 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

เยือกแข็ง
ขนาด 

21/25 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
26/30 

59.28 40.47 28.11 17.10 4.28 4.30 0.46 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
31/40 

118.24 50.19 45.02 27.49 12.59 12.60 0.07 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
41/50 

49.73 31.80 33.82 22.01 8.31 8.35 0.48 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
51/60 

53.19 0.88 20.86 25.65 9.64 9.66 0.20 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
61/70 

15.05 9.19 6.75 7.62 1.32 1.35 2.27 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
<15 

6.21 7.50 4.86 10.59 6.55 6.57 0.30 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
>70 

14.07 2.26 2.56 4.44 0.97 1.00 3.09 

กุ้งน้ าเย็น
แกะ

เปลือก
สด/ตาก
แห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0 

 

 

 

0.003 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
แกะ

เปลือกแช่
เยือกแข็ง 

0 

 

 

16.55 0.16 0.18 0 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
15/20 

0 0.04 0.02 0.06 0 0 0 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
21/25 

0 0.13 0.12 0.01 0 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
26/30 

0 0.81 0.13 0.006 0 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
31/40 

0 1.66 0.06 0.06 0 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
41/50 

0 0 0.32 0.07 0 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
51/60 

0 0.88 0.12 0 0 0 0 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
<15 

0 0 0.36 0.09 0 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
>70 

0 0.01 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ : กุ้งน้ าอุ่น คือ กุ้งขาว กุ้งกุลาด าและกุ้งก้ามกราม กุ้งน้ าเย็น คือ กุ้งชนิดท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศ 

    น ามาผลิตเพื่อการส่งออก 

    0 หมายถึง ไม่มีรายงานการส่งออก 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

 

3.1.2 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งจำกอินเดีย 

อินเดียเป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งโดยรวมเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดในช่วง     
2 ไตรมาสแรกของปี 2558 ซึ่งผลิตภัณฑ์รูปแบบกุ้งน้ าอุ่นมีเปลือกท่ีมีขนาด >70 ตัวต่อปอนด์เป็นรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด อีกท้ังอินเดียกลับมาเริ่มส่งออกกุ้งน้ าเย็นรูปแบบต่างๆ อีกครั้งหลังจาก        
หยุดการส่งออกต้ังแต่ปี 2556 ขณะท่ี ผลิตภัณฑ์รูปแบบกุ้งน้ าอุ่นมีเปลือกแช่เยือกแข็งขนาด  51/60              
ตัวต่อปอนด์ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกน้อยท่ีสุด เห็นได้ชัดว่าอินเดียเพิ่มปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภท
กุ้งขนาดเล็กต้ังแต่ <15 ตัวต่อปอนด์เป็นปริมาณมาก เพราะครึ่งปีหลังอุณหภูมิในอินเดียเริ่มลดต่ าลงท าให้        
กุ้งขนาดใหญ่มีอัตราการรอดน้อยผู้เล้ียงจึงส่งส่งออกกุ้งขนาดเล็กแทน (ตารางท่ี 6) 
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ตำรำงที่ 6 สถิติกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งรูปแบบต่ำงๆจำกอินเดียมำสหรัฐฯ ในปี 2554-  

              2558 

         หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าอุ่น
แกะ

เปลือก
สด/ตาก
แห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

11.73 14.81 1.45 2.07 0.59 1.07 81.35 

กุ้งน้ าอุ่น
แกะ

เปลือกแช่
เยือกแข็ง 

214.71 257.07 476.23 662.28 257.74 268.90 4.32 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
15/20 

92.30 81.44 107.35 149.97 35.93 41.70 16.05 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
21/25 

76.75 83.67 163.12 194.31 88.04 80.40 -9.50 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
26/30 

42.89 48.43 98.19 124.41 62.54 56.46 -10.76 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
31/40 

16.30 24.74 52.26 60.70 23.42 28.60 22.11 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
41/50 

1.96 2.10 6.17 12.52 6.15 5.69 -8.08 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
51/60 

0.36 0.48 3.20 4.63 2.67 1.35 -97.77 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
61/70 

0.05 0.20 0.05 1.76 0.43 0.24 -79.16 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
<15 

44.88 35.35 26.83 56.53 7.68 15.54 102.34 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
>70 

0.003 35.35 0.28 3.13 0.7 2.90 314.28 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
21/25 

0 0.40 0.25 0 0 0.023 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
26/30 

0 0.33 0.09 0 0 0.047 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
31/40 

0 0.19 0.04 0 0 0.030 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก

0 0.02 0.01 0 0 0.020 0 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

แช่เยือก
แข็งขนาด 
41/50 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
51/60 

0 0 0 0 0 0.011 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
61/70 

0 0 0 0 0 0.003 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
>70 

0 0 0 0 0 0.006 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  
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3.1.3 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งจำกอินโดนีเซีย 

 อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งรายใหญ่ท่ีสุดแทนท่ีไทยนับต้ังแต่ไทย   
ประสบปัญหาโรคกุ้งตายด่วน แต่ในปี 2558 สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้โดยรวมลดลงร้อยละ 9.12      
สาเหตุน่าจะมาจากท่ีผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯค้างสต็อก และลดปริมาณการน าเข้า โดยผลิตภัณฑ์รูปแบบท่ีมีการเพิ่ม
ปริมาณการส่งออกมากท่ีสุดคือ กุ้งน้ าอุ่นมีเปลือกแช่เยือกแข็ง ขนาด >70 ตัวต่อปอนด์ซึ่งสัดส่วนการเพิ่ม           
มีมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่านมา (2557) ขณะท่ี ผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณการส่งออก
ลดลงมากท่ีสุด คือกุ้งน้ าเย็นมีเปลือกแช่เยือกแข็งขนาด 21/25 ตัวต่อปอนด์ ซึ่งมีสัดส่วนลดลงอย่างมาก และ
แนวโน้มการส่งออกกุ้งน้ าเย็นรูปแบบต่างๆของอินโดนีเซียมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (ตารางท่ี 7) 

ตำรำงที่ 7 สถิติกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งรูปแบบต่ำงๆจำกอินโดนีเซียมำสหรัฐฯ ในปี 2554-  

              2558 

                  หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าอุ่น
แกะ

เปลือก
สด/ตาก
แห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0 0.32 0 0.03 0 0.18 0 

กุ้งน้ าอุ่น
แกะ

เปลือกแช่
เยือกแข็ง 

390.61 336.77 447.64 676.69 344.99 278.95 -23.67 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก

26.20 40.52 45.44 64.04 29.18 31.98 9.59 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

แช่เยือก
แข็งขนาด 
15/20 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
21/25 

41.98 29.40 39.86 70.97 27.91 33.94 21.60 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
26/30 

55.93 68.40 67.51 74.91 44.22 33.92 -30.36 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
31/40 

53.79 53.79 90.67 97.19 42.30 43.34 2.45 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
41/50 

5.56 9.98 31.95 41.23 20.88 18.17 14.91 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
51/60 

1.91 3.84 11.29 18.38 8.55 11.93 39.53 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
61/70 

0.80 0.28 3.15 5.13 2.76 3.28 18.84 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
<15 

17.16 18.57 27.85 44.58 18.93 21.90 15.68 

กุ้งน้ าอุ่น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
>70 

0.48 0.05 0.81 2.21 1.13 2.68 137.16 

กุ้งน้ าเย็น
แกะ

เปลือกแช่
เยือกแข็ง 

0 4.75 1.76 0.94 0.91 0.88 -3.40 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
15/20 

0 0.25 0.16 0.37 0.37 0.004 -9,150.00 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
21/25 

0 0.24 0.56 0.21 11.96 0.12 -9,866.66 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
26/30 

0 0.72 0.09 0.20 0.18 0.04 -350.00 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
31/40 

0 0.78 1.24 0.82 0.23 0.03 -666.66 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
41/50 

0 0.01 0.55 1.64 0.47 0.20 -135.00 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
<15 

0 0.15 0.24 0.17 0 0.03 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

3.1.4 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งจำกเอกวำดอร์ 

 เอกวาดอร์เป็นประเทศผู้ส่งออกจากทวีปอเมริกาใต้ท่ีมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้ง  
ไปยังสหรัฐฯมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 3 การส่งออกโดยรวมช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 ลดลงร้อยละ 40       
โดยผลิตภัณฑ์รูปแบบกุ้งน้ าอุ่นมีเปลือก/สด/ตากแห้ง/ใส่เกลือ/ในน้ าเค็ม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกเพิ่มขึ้น   
มากท่ีสุด ขณะท่ีผลิตภัณฑ์รูปแบบกุ้งน้ าอุ่นมีเปลือกแช่เยือกแข็ง ขนาด 26/30,31/40, 41/50, 51/60, 
61/70 ตัวต่อปอนด์มีสัดส่วนการส่งออกลดลงรวมถึงผลิตภัณฑ์รูปแบบกุ้งน้ าเย็นมีการเพิ่มการส่งออกกุ้งน้ าเย็น
ขนาด <15 ตัวต่อปอนด์หลังจากหยุดการส่งออกมาเป็นเวลา 2 ปี ท้ังนี้การส่งออกกุ้งน้ าเย็นในทุกรูปแบบโดยรวม
มีสัดส่วนลดลง (ตารางท่ี 8) 

ตำรำงที่ 8  สถิติกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งรูปแบบต่ำงๆจำกเอกวำดอร์มำสหรัฐฯ ในปี 2554-  

               2558 

         หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าอุ่น
แกะเปลือก
สด/ตาก
แห้ง/ใส่
เกลือ/ใน

0.15 1.40 0.85 2.06 0.68 1.99 192.64 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

น้ าเค็ม 

กุ้งน้ าอุ่น
แกะเปลือก
แช่เยือกแข็ง 

149.46 163.33 208.19 285.45 148.60 100.74 -47.50 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกสด/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0.39 0.46 1.45 0.12 0.008 0.15 1,775.00 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
15/20 

5.79 4.46 2.03 3.32 1.37 1.22 12.29 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
21/25 

38.19 21.77 30.84 35.60 15.89 10.36 53.37 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
26/30 

35.24 34.84 45.14 68.55 39.36 23.33 -68.70 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

76.63 83.81 107.66 141.59 72.00 60.79 -18.44 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ขนาด 
31/40 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
41/50 

81.52 
 
 

70.10 97.10 120.28 63.73 55.83 -14.15 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
51/60 

72.20 56.19 65.01 100.70 55.50 34.20 -62.28 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
61/70 

35.68 29.69 35.04 60.06 35.22 18.95 -85.85 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด <15 

8.07 14.78 8.65 25.59 6.33 10.84 71.40 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด >70 

18.67 16.95 19.98 36.38 20.87 13.66 -52.78 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าเย็นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
15/20 

0 2.71 0.42 0 0.02 0.03 50.00 

กุ้งน้ าเย็นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
21/25 

0 5.00 1.40 0 0.22 

 

 

 

0.13 -69.23 

กุ้งน้ าเย็นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
26/30 

0 5.23 1.90 0 0.30 0.20 -50.00 

กุ้งน้ าเย็นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
31/40 

0 10.63 3.01 0 0.01 0.01 0 

กุ้งน้ าเย็นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
61/70 

0 4.18 2.01 0 0.16 

 

 

 

0.01 -1,500.00 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าเย็นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด <15 

0 1.20 

 

 

0.54 0 0 

 

 

0.09 

 

 

0 

กุ้งน้ าเย็นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด >70 

0 1.65 

 

 

0 0 0.11 

 

 

0.01 

 

 

-1,000.00 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 

3.1.5 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งจำกเวียดนำม 

 เวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกท่ีมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งมายังสหรัฐฯ           
เป็นล าดับท่ี 5  และเป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนการส่งออกในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 น้อยท่ีสุดลดลงร้อยละ 
66  และผลิตภัณฑ์ท่ีมีการลดสัดส่วนการส่งออกมากท่ีสุดคือกุ้งน้ าอุ่นมีเปลือกแช่เยือกแข็งขนาด 51/60          
ตัวต่อปอนด์ เห็นได้ชัดว่าเวียดนามมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทกุ้งรูปแบบกุ้งน้ าอุ่นมีเปลือกแช่เยือกแข็ง
ท่ีมีขนาดเล็กกว่า 26/30 ตัวต่อปอนด์ ลดลงในทุกขนาด และในขนาด >70 ตัวต่อปอนด์ ไม่มีการส่งออก     
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 แต่ในทางกลับกัน กุ้งน้ าอุ่นมีเปลือกแช่เยือกแข็งขนาดใหญ่ต้ังแต่ 21/25           
ตัวต่อปอนด์มีการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกรูปแบบ ท าให้เห็นว่าเวียดนามมีศักยภาพในการผลิตกุ้งน้ าอุ่นขนาดใหญ่ส่งออก
ได้เป็นจ านวนมาก (ตารางท่ี 9) และมีแนวโน้มท่ีจะส่งออกเพิ่มขึ้น แต่เวียดนามยังคงประสบปัญหาการตรวจพบ
สารปฏิชีวนะตกค้างท่ีใช้ในการเล้ียงกุ้งและท าให้ผลิตภัณฑ์บางส่วนถูกปฏิเสธการน าเข้ามายังสหรัฐฯ  
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ตำรำงที่ 9 สถิติกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งรูปแบบต่ำงๆจำกเวียดนำมมำสหรัฐฯ ในปี 2554-  

              2558 

           หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าอุ่น
แกะ

เปลือก
สด/ตาก
แห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0 0.25 0.01 0.11 0.05 0.06 20.00 

กุ้งน้ าอุ่น
แกะ

เปลือกแช่
เยือกแข็ง 

0 254.57 363.66 550.61 252.99 135.73 -86.39 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือก

สด/ ตาก
แห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0.40 0.01 0 0.22 0.16 0 0 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
15/20 

15.89 10.47 14.17 22.88 6.89 11.45 66.18 

กุ้งน้ าอุ่นมี 5.65 3.13 13.54 6.61 2.68 2.33 15.02 



34 
 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
21/25 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
26/30 

2.90 3.60 13.55 10.84 6.15 3.11 -97.74 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
31/40 

5.17 2.61 10.41 11.53 5.44 2.65 -105.28 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
41/50 

1.84 0.93 2.92 5.25 2.43 0.67 -262.68 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
51/60 

0.81 0.45 1.76 4.67 4.49 0.02 -22,350.00 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

1.81 0.07 0.89 1.72 0.93 0.13 -615.38 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ขนาด 
61/70 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
<15 

61.03 65.31 52.11 49.47 23.94 19.60 -22.14 

กุ้งน้ าอุ่นมี
เปลือกแช่
เยือกแข็ง

ขนาด 
>70 

0.02 0.52 1.15 0.97 0.73 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
แกะ

เปลือกแช่
เยือกแข็ง 

0 0.14 0.14 0.09 0.03 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
21/25 

0 0.02 

 

 

 

0.02 

 

 

 

0.02 

 

 

 

0 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
26/30 

0 0 0 0 0 0 0 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
31/40 

0 0 0 0.02 0 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
41/50 

0 0 0 0.06 0 0 0 

กุ้งน้ าเย็น
มีเปลือก
แช่เยือก

แข็งขนาด 
<15 

0 0 0 0.03 0 0 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 

บทวิเครำะห์เพิ่มเติมด้ำนศักยภำพกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้ง 

1. ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งไทยควรหาตลาดใหม่ส ารองในการส่งออก เช่น ตลาดแอฟริกา เนื่องจาก       
การน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงมายังตลาดสหรัฐฯโดยรวมชะลอตัว เพราะผลิตภัณฑ์คงค้างสต็อกจากปีท่ีผ่านมา 

2. ในหลายประเทศคู่แข่งลดปริมาณการส่งออกกุ้งน้ าอุ่นขนาดใหญ่ต้ังแต่ 26/30 ขึ้นไป น่าจะเป็น
ช่องทางให้ผู้เล้ียงกุ้งไทยหันมาเล้ียงกุ้งและส่งออกกุ้งขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนซึ่งน่าจะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกให้กับไทยได้
และถึงแม้ว่าเวียดนามท่ีเป็นประเทศผู้ส่งออกกุ้งขนาดดังกล่าวมากท่ีสุด แต่เวียดนามก็ยังประสบปัญหาการใช้     
สารปฏิชีวนะในการเล้ียงกุ้งซึ่งท าให้ถูกปฏิเสธการน าเข้าจ านวนมาก ท าให้เป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทยเนื่องจากกุ้ง
ท่ีเล้ียงในไทยไม่มีปัญหาด้านสารปฏิชีวนะ 
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3.2 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำ 

3.2.1 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำจำกไทย 

ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาทูน่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีประชากรในสหรัฐฯให้ความนิยมมากท่ีสุดประเภทหนึ่ง
รองลงมาจากผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้ง ซึ่งในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 สหรัฐฯมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์
ปลาทูน่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 2557 เป็นสัดส่วนร้อยละ 19 แม้ว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า 
สหรัฐฯมีแนวโน้มในการน าเข้าปลาทูน่าลดลงก็ตามอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจในสหรัฐฯท่ีชะลอตัว ท้ังนี้ไทยยังคง
เป็นประเทศผู้ส่งออกปลาทูน่าไปยังสหรัฐฯเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประเภทของปลาทูน่าท่ีไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯ
ประกอบด้วย 4 ประเภท คือ  

1. ปลาทูน่าครีบยาวหรือปลาทูน่าแอลบาคอร์ Albacore (Thunnus alalunga) เป็นสายพันธุ์              
ท่ีผู้ประกอบการผลิตทูน่ากระป๋องในไทยใช้เป็นวัตถุดิบมาก ส่วนใหญ่น ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาทูน่าเนื้อขาว 

2. ปลาทูน่าบิ๊กอาย Bigeye (Thunnus obesus) เป็นสายพันธุ์ท่ีผู้ประกอบการน ามาจ าหน่ายในรูปแบบ
สดมากกว่าการบรรจุกระป๋อง ส่วนใหญ่จะน ามาบริโภคในรูปแบบปลาดิบแบบญี่ปุ่น ซาชิมิ หรือ ซูชิ  

3. ปลาทูน่าครีบเหลืองหรือปลาทูน่าเยลโล่ฟิน Yellowfin (Thunnus albacares) เป็นสายพันธุ์          
ท่ีผู้ประกอบการในไทยใช้เป็นวัตถุดิบผลิตปลาทูน่ากระป๋องมากเป็นอันดับ 2 เนื่องจากลักษณะของปลา              
ท่ีมีสีเข้มน้อยและมีปริมาณเนื้อปลามากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ จึงเป็นท่ีนิยมน ามาท าเป็นปลาทูน่ากระป๋อง 

4. ปลาโอท้องแถบหรือปลาทูน่าสคิปแจ็ค Skipjack (Katsuwonus pelanis) เป็นสายพันธุ์ท่ีนิยม      
น ามาผลิตเป็นปลาทูน่ากระป๋องมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นปลาท่ีมีเนื้อน้อยและมีสีเข้ม จัดเป็นพันธุ์ท่ีมีคุณภาพต่ ากว่า    
พันธุ์ครีบเหลืองและพันธุ์ครีบยาว 

โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าท่ีไทยส่งออกมายังสหรัฐฯ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าแบบกระป๋อง
ในลักษณะ 2 รูปแบบหลัก ปลาทูน่าในน้ ามันพืช (Tuna in oil) ปลาทูน่าในน้ าเกลือ(Tuna in brine) และ        
เนื้อปลาทูน่าก้อนหรือลอยน์ (Tuna loin)        
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ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าก้อน Tuna loin (ท่ีมาภาพ freshfromtheboat.com) 

ส าหรับช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 ไทยส่งออกปลาทูน่าไปยังสหรัฐฯสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.98 
ซึ่งเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา รูปแบบผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าไม่ระบุประเภท ในภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 
(Tuna non specific (NSPF) in air tight container (ATC) foil or flexible in oil) เป็นประเภทผลิตภัณฑ์        
ท่ีมีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด ขณะท่ีผลิตภัณฑ์ทูน่าไม่ระบุประเภทแบบแช่เยือกแข็งมีสัดส่วนการส่งออก
ลดลงมากท่ีสุด (ตารางท่ี 10) แต่ในช่วง 2 ปีหลัง (2556-2557) ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของไทย
ไปยังสหรัฐฯลดลง (ตารางท่ี 11) สาเหตุจากตลาดในสหรัฐฯมีความต้องการผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าลดลง และ       
ไทยยังคงต้องมีการน าเข้าปลาทูน่าจากประเทศต่างๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง เนื่องจากไทย
ไม่มีกองเรือจับปลาทูน่าเป็นของตนเอง แต่อย่างไรก็ดี ประเทศคู่แข่งก็ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งกับไทยได้เพราะไทย   
มีศักยภาพในด้านการผลิต ด้วยแรงงานในด้านการแปรรูปมีฝีมือสูง ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าได้มาตรฐานระดับโลก
ได้รับความเช่ือใจจากผู้น าเข้าในสหรัฐฯ และรูปแบบผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
โดยตลอดและไทยยังได้เปรียบในด้านท าเลท่ีต้ังเพื่อการรับซื้อวัตถุดิบปลาทูน่าจากประเทศหลักๆท่ีมีกองเรือ        
จับปลาทูน่า ท้ังนี้ ส าหรับครึ่งปีแรกของปี 2558 อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด       
ท่ีร้อยละ 66 ตามมาด้วย เวียดนามท่ีมีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกันท่ีร้อยละ 37 (ตารางท่ี 11) ท าให้
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าประเทศคู่แข่งก าลังพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทปลาทูน่า ซึ่งเห็นได้
จากแนวโน้มในการส่งออกที่เพิ่มขึ้นของทุกประเทศคู่แข่ง  
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ตำรำงที่ 10 สถิติกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำจำกประเทศต่ำงๆของสหรัฐฯในช่วงปี 2554-     

                2558 

                 หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง

% 

ไทย 529.14 570.10 539.31 478.84 253.65 268.82 5.98 

อินโดนีเซีย 128.71 162.38 148.28 149.09 66.99 111.73 66.78 

เวียดนาม 118.95 163.44 145.71 132.29 67.94 93.65 37.84 

เอกวาดอร์ 113.67 133.74 137.62 126.35 54.90 74.90 36.42 

ฟิลิปปินส์ 134.76 181.51 136.04 134.03 65.49 65.86 0.56 

ประเทศ
อื่นๆ 

289.51 405.75 414.06 403.57 252.89 292.54 15.67 

รวม 1,370.66 1,715.28 1,638.37 1,545.22 761.86 907.50 19.11 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  
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ตำรำงที่ 11 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำรูปแบบต่ำงๆจำกไทยมำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี        

                2554- 2558 

               หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Albacore 
tuna in ATC 

(foil or 
flexible)not 

in oil 

0.09 0 0 0 0 6.16 0 

Albacore 
tuna in ATC 

(foil or 
flexible) 
not in oil 

over quota 

12.01 9.56 11.51 8.43 3.53 0 0 

Albacore 
tuna in ATC 
others in 

oil 

0.24 0.25 0.40 0.95 0.64 0.25 -156.00 

Albacore 
tuna in ATC 
others not 

in oil 

0.02 0.05 0.27 0.11 0.11 0 0 

Albacore 
tuna in ATC 
others not 
in oil over 

0 51.57 37.87 44.63 18.97 28.61 50.81 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

quota 

Bigeye tuna 
fresh 

0.18 0.38 0.46 1.86 0.40 2.86 615.00 

Tuna NSPF 
Fillet 
frozen 

7.61 23.10 8.33 11.07 3.13 10.99 251.18 

Tuna NSPF 
fresh 

0.01 0.02 0 0.02 0.17 0.04 -325.00 

Tuna NSPF 
frozen 

0 0.01 0.40 0.17 0.05 0.01 -400.00 

Tuna NSPF 
in ATC (foil 
or flexible) 

in oil 

0.41 0.35 0.11 0.01 0.01 0.10 3,233.33 

Tuna NSPF 
in ATC (foil 

or 
flexible)not 
in oil over 

quota 

85.45 118.61 114.35 73.18 53.94 35.99 -49.87 

Tuna NSPF 
in ATC 

others in 
oil 

1.89 2.48 1.53 1.64 0.77 1.42 84.41 

Tuna NSPF 
in ATC 

241.96 222.65 232.60 194.54 100.51 100.16 -0.34 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

others not 
in oil over 

quota 

Tuna meat 
frozen >6.8 

กิโลกรัม 

0.72 3.67 0.19 0.44 0.37 0.39 5.40 

Tuna NSPF 
not in ATC 
not in oil 

>6.8 
กิโลกรัม 

122.57 128.69 127.27 127.63 63.95 39.99 -59.91 

Yellowfin 
tuna 

Eviscerated 
Head-Off 
frozen 

0.96 4.41 0.97 1.11 0.44 0.80 81.81 

หมายเหตุ : Air tight container (ATC) หมายถึงภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เช่น กระป๋องและห่อพลาสติก 

    Non-specific (NSPF) หมายถึง ไม่ระบุประเภท 

    Eviscerated head-off หมายถึง ควักไส้ ตัดหัว 

    Fillet หมายถึง เนื้อปลาแล่ 

    0 หมายถึง ไม่มีรายงานสถิติการส่งออก 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 
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3.2.2 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำจำกอินโดนีเซีย 

 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 อินโดนีเซียมีสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาทูน่า      
มายังสหรัฐฯโดยรวมมากเป็นล าดับท่ี 2 รองจากไทย แต่มีอัตราการเปล่ียนแปลงในอัตราท่ีเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด       
โดยอินโดนีเซียส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าคล้ายกับไทย ได้แก่ Albacore tuna, Bigeye tuna,Yellowfin tuna 
และ Skipjack tuna แล้วยังส่งออก Atlantic tuna และ Pacific Bluefin ซึ่งผลิตภัณฑ์รูปแบบ Tuna NSPF 
fillet frozen ส่งออกมายังสหรัฐฯมีมูลค่ามากท่ีสุดและTuna NSPF fresh มีการส่งออกน้อยท่ีสุด ขณะท่ี Tuna 
NSPF in ATC others in oil มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมามากท่ีสุดท่ี ขณะท่ี 
ผลิตภัณฑ์ Tuna NSPF in ATC others in oil (foil or flexible) not in oil มีสัดส่วนการส่งออกเปรียบเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมาน้อยท่ีสุดลดลงร้อยละ 100 (ตารางท่ี 12) 

ตำรำงที่ 12 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำรูปแบบต่ำงๆจำกอินโดนีเซียมำยังสหรัฐฯ  

                ในช่วงปี 2554- 2558 

              หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Albacore 
tuna frozen 

0.19 0.81 0.13 0.42 0.93 0.58 -60.34 

Albacore 
tuna in ATC 

(foil or 
flexible) not 
in oil over 

quota 

0.97 1.19 0.29 1.69 0.93 0.93 0 

Albacore 
tuna in ATC 
not in oil 

over quota 

21.68 20.30 19.32 16.92 9.19 9.85 7.18 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Bigeye tuna 
fresh 

0.91 0.19 0.41 0.44 0.13 0.96 638.46 

Atlantic tuna 
Bluefin 
frozen 

0.33 0.07 0.01 0.16 0 0.13 0 

Tuna Pacific 
Bluefin 
frozen 

0 0.05 0 0 0 0 0 

Tuna NSPF 
fillet frozen 

66.89 93.72 91.14 91.95 38.10 60.70 59.31 

Tuna NSPF 
fresh 

0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 200.00 

Tuna NSPF in 
ATC (foil or 
flexible) not 
in oil over 

quota 

1.42 0.70 0.32 0.16 0.08 0.04 -100.00 

Tuna NSPF in 
ATC others in 

oil 

0 0.09 0 0.01 0.01 0.05 1,566.66 

Tuna NSPF in 
ATC others 
not in oil 

over quota 

18.68 20.55 14.75 12.50 6.28 8.77 39.64 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Tuna NSPF 
meat frozen  
> 6.8 กิโลกรัม 

3.44 10.57 5.98 8.52 4.43 3.56 -24.43 

Tuna NSPF 
not in ATC 
not in oil 

>6.8 กิโลกรัม 

0 0.03 2.26 6.37 2.79 4.90 75.62 

Yellowfin 
tuna 

eviscerated 
head-off 
frozen 

10.12 9.38 9.67 5.30 2.71 2.83 4.42 

Yellowfin 
tuna fresh 

3.43 2.09 2.42 0.79 0.55 0.31 -77.41 

Yellowfin 
tuna whole 

0.11 0.31 1.06 0.86 0.56 0.85 51.78 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

3.2.3 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำจำกเวียดนำม 

 ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 เวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ามายังสหรัฐฯ   
มากเป็นล าดับท่ี 3 ซึ่งประเภทปลาทูน่าท่ีเวียดนามส่งออก ได้แก่ Albacore tuna, Bigeye tuna, Bluefin tuna, 
Skipjack tuna และ Yellowfin tuna โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุดในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 คือ 
Tuna NSPF not in ATC others not in oil (over quota)  และผลิตภัณฑ์รูปแบบ Tuna NSPF in ATC 
others in oil มีการส่งออกน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้  เวียดนามไม่มีสถิติส่งออก 
Albacore tuna สด และ Bluefin tuna สด มาเป็นเวลากว่า 2 ปี แต่มาเริ่มส่ง Albacore tuna แช่เยือกแข็ง   
เป็นปีแรก ขณะท่ี Skipjack tuna แช่เยือกแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกในอัตราท่ีน้อยท่ีสุด (ตารางท่ี 13) 
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ตำรำงที ่13 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำรูปแบบต่ำงๆจำกเวียดนำมมำยังสหรัฐฯ  

                ในช่วงปี 2554- 2558 

              หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Albacore 
tuna fresh 

0.43 0.06 0 0 0 0 0 

Albacore 
tuna frozen 

0 0 0 0 0 0.03 0 

Albacore 
tuna in ATC 

(foil or 
flexible)not 
in oil over 

quota 

1.12 0.56 1.03 1.60 1.09 1.23 12.84 

Albacore 
tuna in ATC 
others in oil 

0.37 1.27 0.44 0.73 0.16 0.21 31.25 

Albacore 
tuna in ATC 
others not 
in oil over 

quota 

20.25 33.70 29.02 26.82 11.76 15.95 35.62 

Bigeye tuna 
fresh 

7.41 6.29 1.99 0.61 0.28 0.24 -16.66 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Tuna 
Bluefin 
fresh 

0.009 0 0 0 0 0 0 

Tuna NSPF 
fillet frozen 

12.18 26.49 30.02 35.66 13.62 21.76 59.76 

Tuna NSPF 
fresh 

0.18 0.11 0.01 0 0 0 0 

Tuna NSPF 
in ATC (foil 
or flexible) 
not in oil 

over quota 

0.33 0.71 4.58 6.36 3.84 3.73 -2.94 

Tuna NSPF 
in ATC 

others in oil 

0.02 0 0 0.002 0.002 0 0 

Tuna NSPF 
not in ATC 
others not 
in oil over 

quota 

48.64 55.30 54.76 42.36 24.03 22.60 -6.32 

Tuna NSPF 
meat frozen 

> 6.8 
กิโลกรัม 

1.02 11.35 1.86 0.87 0.44 0.38 -15.78 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Tuna NSPF 
not in ATC 
not in oil 

>6.8 กิโลกรัม 

0 0 1.48 0.93 0.93 1.59 70.96 

Skipjack 
tuna frozen 

0.01 0.01 0.05 0.14 0.08 0.02 -300.00 

Yellowfin 
tuna 

eviscerated 
head-off 
frozen 

2.17 6.48 6.98 4.17 2.13 5.31 149.29 

Yellowfin 
tuna fresh 

24.39 20.95 12.63 10.96 7.58 4.81 -57.58 

Yellowfin 
tuna whole 

0 0.01 0 0.15 0.02 0.01 -100.00 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

3.2.4 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำจำกเอกวำดอร์ 

 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 เอกวาดอร์ส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาทูน่าเป็นล าดับท่ี 4   
โดยประเภทปลาทูน่าท่ีเอกวาดอร์ส่งออกมายังสหรัฐฯ ได้แก่  Albacore tuna, Bigeye tuna, Skipjack tuna 
และ Yellowfin tuna ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุดในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 คือ Tuna NSPF    
in ATC  (foil or flexible) not in oil (over quota) และผลิตภัณฑ์ท่ีเอกวาดอร์ส่งออกน้อยท่ีสุด คือ Tuna 
NSPF fresh เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 2557 เอกวาดอร์มีอัตราการส่งออกท่ีเพิ่มขึ้นในเกือบทุก
รูปแบบผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า แต่ไม่มีรายงานสถิติการการส่งออก Albacore tuna สด และ Skipjack tuna แช่เยือก
แข็งมาเป็นเวลากว่า 2 ปี เช่นเดียวกับเวียดนาม (ตารางท่ี 14) 
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ตำรำงที่ 14 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำรูปแบบต่ำงๆจำกเอกวำดอร์มำยังสหรัฐฯ  

               ในช่วงปี 2554- 2558 

         หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Albacore 
tuna fresh 

0 0.01 0 0 0 0 0 

Albacore 
tuna in ATC 

(foil or 
flexible)not 
in oil over 

quota 

11.57 6.17 6.36 14.33 2.97 6.26 110.77 

Albacore 
tuna in ATC 
others in oil 

2.16 0.54 0.03 0.39 0.01 0.09 800.00 

Albacore 
tuna in ATC 
others not 
in oil over 

quota 

7.73 5.53 3.19 0.46 0.26 0.58 123.07 

Bigeye tuna 
fresh 

6.48 10.38 11.44 7.68 2.75 4.52 64.36 

Tuna NSPF 
fillet frozen 

4.24 7.58 5.98 8.35 3.12 3.89 24.67 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Tuna NSPF 
fresh 

0.38 0.43 0.29 0.18 0.10 0.01 -900.00 

Tuna NSPF 
in ATC (foil 
or flexible) 

in oil 

10.32 14.98 17.53 7.14 3.26 3.45 5.82 

Tuna NSPF 
in ATC  (foil 
or flexible) 
not in oil 

over quota 

40.75 52.25 77.39 76.33 36.23 32.26 -12.30 

Tuna NSPF 
in ATC 

others in oil 

2.78 1.71 1.65 1.29 0.69 0.67 -2.98 

Tuna NSPF 
not in ATC 
others not 
in oil over 

quota 

14.82 5.69 0.86 2.04 0.01 3.97 39,600.00 

Tuna NSPF 
meat frozen 

> 6.8 
กิโลกรัม 

0.96 2.49 0.24 0.61 0.44 0.35 -25.71 

Tuna NSPF 
not in ATC 

3.91 15.24 4.44 3.74 1.43 2.85 99.30 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

not in oil 
>6.8 กิโลกรัม 

Skipjack 
tuna frozen 

0 0.02 0 0 0 0 0 

Yellowfin 
tuna 

eviscerated 
head-off 
frozen 

0.08 0.01 0 0.01 0 0 0 

Yellowfin 
tuna fresh 

7.38 10.50 8.13 3.66 1.86 1.33 -39.84 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 

3.2.5 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำจำกฟิลิปปินส์ 

 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ฟิลิปปินส์มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาทูน่ามายังสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่ถึงร้อยละ 1 โดยระเภทปลาทูน่าท่ีฟิลิปปินส์ส่งออกมายังสหรัฐฯ ได้แก่ Albacore tuna, 
Bigeye tuna, Skipjack tuna, Bluefin tuna และ Yellowfin tuna และผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด      
ในครึ่งปีแรกของปี 2558 คือ Tuna NSPF not in ATC others not in oil over quota และผลิตภัณฑ์            
ท่ีมีการส่งออกน้อยท่ีสุด คือ Tuna NSPF in ATC  (foil or flexible)  in oil, Skipjack tuna แช่เยือกแข็ง และ 
Yellowfin tuna ท้ังตัว ขณะท่ีผลิตภัณฑ์ Skipjack tuna แช่เยือกแข็ง มีอัตราการส่งออกลดลงน้อยท่ีสุด          
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2557 และผลิตภัณฑ์ประเภท Albacore tuna สด และ Tuna Bluefin สด ไม่มี
รายงานการส่งออกจากฟิลิปปินส์ต้ังแต่ปี 2557 (ตารางท่ี 15) 
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ตำรำงที ่15 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำทูน่ำรูปแบบต่ำงๆจำกฟิลิปปินส์มำยังสหรัฐฯ  

               ในช่วงปี 2554- 2558 

              หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Albacore 
tuna fresh 

0.01 0 0.01 0.06 0 0 0 

Albacore 
tuna in ATC 

(foil or 
flexible) not 
in oil over 

quota 

0.04 0.01 0.01 0.28 0.15 0 0 

Albacore 
tuna in ATC 
others not 
in oil over 

quota 

0 0.21 0.16 0.15 0 0.32 0 

Bigeye tuna 
fresh 

0.45 1.04 1.28 2.74 0.64 0.96 50.00 

Tuna 
Bluefin 
fresh 

0 0 0.09 0.01 0 0 0 

Tuna NSPF 
fillet frozen 

32.84 79.44 37.30 35.72 12.41 18.54 49.39 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Tuna NSPF 
fresh 

1.70 2.54 1.14 0.97 0.35 1.10 214.28 

Tuna NSPF 
in ATC (foil 
or flexible) 

in oil 

0 0 0 0.01 0 0.01 0 

Tuna NSPF 
in ATC (foil 
or flexible) 
not in oil 

over quota 

16.27 11.08 13.14 27.53 12.25 12.34 0.73 

Tuna NSPF 
in ATC 

others in oil 

0.23 0.15 0.07 0.27 0.11 0.20 81.81 

Tuna NSPF 
not in ATC 
others not 
in oil over 

quota 

62.56 66.07 53.98 44.21 24.90 21.16 -17.67 

Tuna NSPF 
meat frozen 

> 6.8 
กิโลกรัม 

0.34 2.08 5.01 2.73 2.40 0.23 -943.47 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

Tuna NSPF 
in ATC not 
in oil >6.8 

กิโลกรัม 

0.01 0.13 0 0 0 0 0 

Skipjack 
tuna frozen 

0.07 0.05 0.13 0.12 0.09 0.01 -800.00 

Yellowfin 
tuna 

eviscerated 
head-off 
frozen 

1.30 3.02 5.36 1.17 1.00 0.15 -566.66 

Yellowfin 
tuna fresh 

18.04 14.79 17.76 16.28 7.91 3.42 -131.28 

Yellowfin 
tuna whole 

0.01 0.01 0.11 1.03 0 0.01 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 
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3.3 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปู 

3.3.1 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูจำกไทย 

ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูไปสหรัฐฯ 4 ประเภท ประกอบด้วย  

1. ปูม้า หรือ Blue swimming crab (Portunus pelagicus) ในรูปแบบเนื้อแช่เยือกแข็ง และเนื้อบรรจุ
ภาชนะ ท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 

2. Blue crab (Callinectes sapidus) ในรูปแบบ เนื้อแช่เยือกแข็ง และเนื้อบรรจุในภาชนะท่ีอากาศ  
ผ่านเข้าออกไม่ได้ 

3. King crab (Lithodes spp.) ในรูปแบบ เนื้อในภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 
4. Snow crab (Chionoecetes opilio) ในรูปแบบเนื้อบรรจุในภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 98     
ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดคือเนื้อปูม้าในภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ และเนื้อปูไม่ระบุ
ประเภทแช่เยือกแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกน้อยท่ีสุด  ท้ังนี้ ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปู           
ไปยังสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องซึ่งผลิตภัณฑ์ส าคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูคือเนื้อปู Blue crab ในภาชนะ   
ท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ ศักยภาพของไทยในการส่งออกปูยังคงท าได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขัน
กับประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ เช่น แคนาดา จีนและอินโดนีเซียได้ เนื่องจากภูมิประเทศของประเทศคู่แข่งเหมาะสม
ในการเจริญเติบโตของปูและสามารถผลิตปูออกมาได้เป็นจ านวนมากกว่า (ตารางท่ี 16) 

ตำรำงที่ 16 สถิติกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูจำกประเทศต่ำงๆของสหรัฐฯในช่วงปี 2554- 2558 

                  หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ   

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง

% 

แคนาดา 501.63 432.82 538.02 513.44 337.13 443.62 31.58 

จีน 138.69 140.85 139.33 151.73 63.16 87.30 38.22 

อินโดนีเซีย 186.06 227.80 192.20 261.90 118.39 171.70 45.02 
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ฟิลิปปินส์ 65.14 74.49 65.93 91.21 30.07 49.00 62.95 

เวียดนาม 50.46 55.51 47.84 68.53 23.69 31.80 34.23 

ไทย 69.57 58.72 48.64 51.52 14.14 28.06 98.44 

ประเทศ
อื่นๆ 

348.72 358.96 400.97 466.00 221.09 60.78 -263.78 

รวม 1,360.27 1,349.15 1,432.93 1,604.33 807.67 872.26 7.99 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

ตำรำงที ่17 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูรูปแบบต่ำงๆจำกไทยมำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี 2554-  

                2558 

         หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

ปูไม่ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

9.99 7.81 8.45 10.10 3.71 7.50 102.15 

เนื้อปู King 
Crab ทะเล
ในภาชนะท่ี
อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

0.07 0 0 0 0 0.04 0 

เนื้อปูไม่
ระบุ

0.08 0.10 0.07 0.20 0.11 0.03 -266.66 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 
ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

เนื้อปูไม่
ระบุ

ประเภทใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

14.52 11.84 8.59 6.82 2.11 2.25 6.63 

เนื้อSnow 
Crab สาย

พันธุ ์
Opilio ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

10.41 7.26 1.50 0 0 0 0 

เนื้อSnow 
Crabอื่นๆ
ในภาชนะท่ี
อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

0.01 0.005 0 0 0 0.006 0 

เนื้อปู Blue 
crab แช่
เยือกแข็ง 

1.21 0.91 0.54 0.77 0.27 0.17 -58.82 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

เนื้อปู Blue 
crabใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

18.19 16.47 15.24 16.45 4.12 7.87 91.01 

เนื้อปูม้าใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

4.91 3.44 6.83 7.88 0.53 2.98 462.26 

เนื้อปูม้าแช่
เยือกแข็ง 

6.25 7.47 5.89 7.86 2.47 2.62 6.07 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 

3.3.2 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูจำกแคนำดำ 

 แคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูมายังสหรัฐฯรายใหญ่ท่ีสุด Snow Crab       
เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ท่ีแคนาดาส่งออกมากท่ีสุด อีกท้ังยังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงและเป็นท่ีนิยมในสหรัฐฯ     
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 Snow Crab แช่เยือกแข็งมีอัตราการส่งออกลดลงเล็กน้อยแต่ยังคง              
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด ผลิตภัณฑ์เนื้อSnow Crab อื่นๆแช่เยือกแข็งมีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้น    
มากท่ีสุด เนื้อปูไม่ระบุประเภทสด/ตากแห้ง/ใส่เกลือ/ในน้ าเค็ม มีอัตราการส่งออกลดลงมากท่ีสุด ศักยภาพการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทปูของแคนาดามีสูง ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมในการเล้ียงส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของ ผู้น าเข้าในสหรัฐฯโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภท  Snow Crab ซึ่ง
แคนาดามีศักยภาพในการส่งออกสูงและเป็นจ านวนมาก (ตารางท่ี 18) 
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ตำรำงที่ 18 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูรูปแบบต่ำงๆจำกแคนำดำมำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี  

                2554 - 2558 

               หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

Dungeness 
Crab แช่
เยือกแข็ง 

0.38 0.17 0.03 0.03 0.01 0.008 -25.00 

ปูไม่ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

15.73 7.27 26.43 24.39 13.59 24.17 77.85 

ปูไม่ระบุ
ประเภทมี

ชีวิต/สด/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

11.87 9.97 6.33 12.34 6.23 8.54 37.07 

Snow Crab
แช่เยือกแข็ง 

456.37 392.86 477.74 450.02 305.01 293.40 -3.95 

เนื้อปู 
Dungeness
ในภาชนะท่ี
อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

0 0 0.02 0 0 0.01 0 

เนื้อปูไม่ระบุ
ประเภทสด/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน

0.01 0.50 0.003 0.10 0.01 0.005 -100.00 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 
น้ าเค็ม 

เนื้อปู ไม่ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

8.47 9.12 9.48 9.57 2.33 2.24 -4.01 

เนื้อปูไม่ระบุ
ประเภทใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

0.59 0.83 0.04 0.01 0.005 0.004 -25.00 

เนื้อSnow 
Crab สาย

พันธุ ์Opilio 
แช่เยือกแข็ง 

1.95 3.29 3.57 5.56 2.06 4.15 101.45 

เนื้อปู Snow 
Crab อื่นๆ
แช่เยือกแข็ง 

1.01 3.60 5.46 2.75 2.25 4.56 102.66 

เนื้อปมู้าแช่
เยือกแข็ง 

2.38 0.86 1.87 0.86 0.32 0 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  
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3.3.3 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูจำกจีน 

 จีน เป็นประเทศผู้ส่งออกปูมายังสหรัฐฯรายใหญ่เป็นล าดับท่ี 2 โดยผลิตภัณฑ์ประเทศปูท่ีจีนส่งออก    
มากท่ีสุด คือ เนื้อปู Blue crab ในภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เนื้อปู Dungeness ในภาชนะท่ีอากาศผ่าน     
เข้าออกไม่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตราการเพิ่มการส่งออกมากท่ีสุด ขณะท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตราการส่งออกลดลง     
มากท่ีสุด คือ ปูไม่ระบุประเภทมีชีวิต/สด/ใส่เกลือ/ในน้ าเค็ม การส่งออกโดยรวมผลิตภัณฑ์ประเภทปูของจีนไปยัง
สหรัฐฯมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากลดลงในปีท่ีผ่านมา 2557 (ตารางท่ี 19) 

ตำรำงที่ 19 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูรูปแบบต่ำงๆจำกจีนมำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี 2554-  

                2558 

                       หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

King Crab
ทะเลแช่เยือก

แข็ง 

0.31 0.82 1.50 0.01 0.01 0.24 2,300.00 

ปูไม่ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

5.99 9.21 12.20 14.74 7.76 7.78 0.25 

ปูไม่ระบุ
ประเภทมี

ชีวิต/สด/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0.02 0.13 0.05 0.11 0.29 0.003 -9,566.66 

Snow Crab
แช่เยือกแข็ง 

2.16 7.08 5.34 2.74 1.43 1.88 31.46 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

เนื้อปู
Dungeness 

Crabใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

0.67 0.003 1.29 0.28 0.06 1.23 1,950.00 

เนื้อปู King 
Crab ทะเลใน

ภาชนะท่ี
อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

0.09 0.16 0.28 0.03 0.23 0.24 4.34 

เนื้อปูไม่ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

2.43 2.93 3.49 2.46 1.13 0.50 -126.00 

เนื้อปูไม่ระบุ
ประเภทใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

39.86 38.85 35.72 28.11 12.41 5.51 -125.22 

เนื้อปู Snow 
Crab สาย

พันธุ์ Opilio 
แช่เยือกแข็ง 

0.63 0.85 1.06 1.20 0.59 0.63 6.77 

เนื้อปู Snow 
Crab สาย

8.51 17.57 16.78 8.58 5.10 4.24 -20.28 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 
พันธุ์ Opilio 
ในภาชนะท่ี
อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

เนื้อปู Snow 
Crab อื่นๆ 
แช่เยือกแข็ง 

0 0.02 0.01 0 0 0.20 0 

เนื้อปู Blue 
crab ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

8.51 40.58 46.52 74.04 27.81 32.77 17.83 

เนื้อปู Blue 
crab แช่เยือก

แข็ง 

2.02 0.95 0.09 0.02 0 0 0 

เนื้อปมู้าแช่
เยือกแข็ง 

0.60 0.12 0 0.21 0.02 0.38 1,800.00 

เนื้อปูม้าใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

33.52 20.25 14.52 16.86 5.52 23.96 334.05 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  
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3.3.4 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูจำกอินโดนีเซีย 

 อินโดนีเซีย เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปูไปยังสหรัฐฯมากเป็นล าดับท่ี 3 เนื้อปูม้าในภาชนะท่ีอากาศ
ผ่านเข้าออกไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด เนื้อปู Snow Crab สายพันธุ์ Opilio ในภาชนะท่ีอากาศ
ผ่านเข้าออกไม่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตราการเพิ่มการส่งออกมากท่ีสุด หลังจากท่ีลดปริมาณการส่งออกมากกว่า
หลายเท่าตัวเมื่อปี 2557 และเนื้อปูไม่ระบุประเภทในภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตรา
การส่งออกลดลงมากท่ีสุด แต่การส่งออกโดยรวมของอินโดนีเซียยังอยู่ในแนวโน้มท่ีดีและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(ตารางท่ี 20) 

ตำรำงที ่20 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูรูปแบบต่ำงๆจำกอินโดนีเซียมำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี  

                2554- 2558 

               หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

King Crab 
แช่เยือกแข็ง 

1.36 0.26 0.09 0.004 0.004 0.006 50.00 

ปูไม่ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

2.88 1.84 4.57 8.50 2.70 3.48 28.88 

ปูไม่ระบุ
ประเภทมี

ชีวิต/สด/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0 0.05 0 0 0 0 0 

Snow Crab
แช่เยือกแข็ง 

0.46 0.08 0 0.45 0.43 0.86 100.00 



65 
 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

เนื้อปู
Dungeness 

Crab ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

0.43 1.09 0.15 0 0 0 0 

เนื้อปู King 
Crab ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

0.03 0.30 0.08 0 0 0 0 

เนื้อปูไม่ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

0 1.18 0.26 0 0 0.009 0 

เนื้อปูไม่ระบุ
ประเภทใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

48.89 46.30 56.85 77.42 38.37 19.37 -98.08 

เนื้อปู Snow 
Crab Opilio 
แช่เยือกแข็ง 

0 0.01 0 0 0 0 0 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

เนื้อปู Snow 
Crab Opilio 
ในภาชนะท่ี
อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

6.65 14.97 7.68 0.11 0.08 0.43 437.50 

เนื้อปSูnow 
Crabอื่นๆแช่

เยือกแข็ง 

0 0.07 0 0 0 0 0 

เนื้อปู Blue 
crab ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

79.10 105.91 67.37 112.32 50.09 58.40 16.59 

เนื้อปู Blue 
crab แช่
เยือกแข็ง 

5.39 8.46 10.75 12.02 4.76 3.42 -39.18 

เนื้อปมู้าแช่
เยือกแข็ง 

1.78 2.47 2.40 2.36 1.44 0.95 -51.57 

เนื้อปูม้าใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

35.18 40.10 38.02 47.88 19.58 58.26 197.54 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 
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3.3.5 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูจำกฟิลิปปินส์ 

 ฟิลิปปินส์ มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทปูโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์ประเภทปู        
ท่ีส่งออกไปยังสหรัฐฯมากท่ีสุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 คือ เนื้อปู Blue crab ในภาชนะท่ีอากาศผ่าน      
เข้าออกไม่ได้ และเนื้อปูไม่ระบุประเภทในภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตราการส่งออก
เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด (ตารางท่ี 21) 

ตำรำงที่ 21 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูรูปแบบต่ำงๆจำกฟิลิปปินส์มำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี  

                2554- 2558 

              หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

ปูไม่ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

0.003 0 0 0 0 0 0 

ปูไม่ระบุ
ประเภทมี

ชีวิต/สด/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0 0 0 0 0 0.03 0 

เนื้อปูไม่
ระบุ

ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

0 0 0.003 0.01 0.006 0 0 

เนื้อปูไม่
ระบุ

ประเภทใน
ภาชนะท่ี

25.87 30.00 14.12 18.30 4.50 5.81 29.11 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 
อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

เนื้อปู 
Snow 

Crab สาย
พันธุO์pilio 
ในภาชนะท่ี
อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

6.26 9.37 4.22 0 0 0 0 

เนื้อปู Blue 
crab แช่
เยือกแข็ง 

0.05 0.01 0 0 0 0 0 

เนื้อปู Blue 
crab ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

29.34 30.50 35.78 56.78 20.52 22.17 8.04 

เนื้อปมู้าใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

2.74 4.31 11.78 16.09 4.96 11.02 122.17 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  
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3.3.6 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูจำกเวียดนำม 

 เวียดนามมีสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทปูโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์เนื้อปู      
Blue crab ในภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีการส่งออกมายังสหรัฐฯมากท่ีสุด เนื้อปู Snow 
Crab สายพันธุ์ Opilio ในภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตราการเพิ่มการส่งออก       
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 มากท่ีสุด และผลิตภัณฑ์เนื้อปูไม่ระบุประเภทแช่เยือกแข็งมีอตราการส่งออกลดลง       
มากท่ีสุด (ตารางท่ี 22) 

ตำรำงที่ 22 สถิติกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปูรูปแบบต่ำงๆจำกเวียดนำมมำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี  

                2554-(มกรำคม-มิถุนำยน 2558) 

              หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

ปูไม่ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

1.44 1.67 3.54 2.76 0.91 0.50 -82.00 

ปูไม่ระบุ
ประเภทมี

ชีวิต/สด/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0.17 1.20 1.40 1.07 0.49 0.35 -40.00 

เนื้อปู King 
Crab ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

0 0 0 0.34 0.08 0.05 -60.00 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

เนื้อปูไม่
ระบุ

ประเภทแช่
เยือกแข็ง 

0.08 0.15 0.35 0.18 0.06 0.01 -500.00 

เนื้อปูไม่
ระบุ

ประเภทใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

21.93 21.35 18.85 28.80 10.85 6.73 -61.21 

เนื้อปู 
Snow 

Crabสาย
พันธุ์ 

(Opilio) ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

0.04 0 0.05 0.57 0.08 0.17 112.5 

เนื้อปู Blue 
crab ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

15.18 22.64 11.91 22.29 7.95 10.35 30.18 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

เนื้อปู ม้าใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออก
ไม่ได้ 

10.02 7.84 11.20 12.14 2.96 8.55 188.85 

เนื้อปมู้าแช่
เยือกแข็ง 

0 0 0 0 0 0.002 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

3.4 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำหมึก 

3.4.1 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำหมึกจำกไทย 

ตลาดสหรัฐฯเป็นตลาดส าคัญของไทยในการส่งออกวัตถุดิบประเภทปลาหมึก เนื่องจากในสหรัฐฯมีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกเป็นจ านวนมาก ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 สหรัฐฯเพิ่มการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกโดยรวมเพิ่มข้ึนจากในช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 2557 เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.22 
และเพิ่มการน าเข้าจากทุกประเทศ (ตารางท่ี 23) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาหมึก 3 ประเภท 
ประกอบด้วย 

1. ปลาหมึกกล้วย หรือ Squid (Loligo spp.) ในรูปแบบแช่เยือกแข็ง แบบแล่แช่เยือกแข็ง ท าไว้ไม่ให้เสีย 
และแบบมีชีวิตหรือสด 

2. ปลาหมึกกระดอง หรือ Cuttlefish (Sepia spp.) ในรูปแบบแช่เยือกแข็ง และแบบท าไว้ไม่ให้เสีย 
3. ปลาหมึกสาย หรือ Octopus (Octopus spp.) ในรูปแบบแช่เยือกแข็ง และแบบท าไว้ไม่ให้เสีย 

ครึ่งปีแรกของปี 2558 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาหมึกเพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ 
24.77 หลังจากท่ีการส่งออกลดลงเล็กน้อยในปีท่ีผ่านมา ผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกกล้วยไม่ระบุประเภท       
แช่เยือกแข็งมีการส่งออกมากท่ีสุด ปลาหมึกกล้วยแบบแล่แช่เยือกแข็งมีอัตราการส่งออกมายังสหรัฐฯน้อยท่ีสุด 
และปลาหมึกสายท าไว้ไม่ให้เสียเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกมากท่ีสุด ท้ังนี้ไทยมีศักยภาพสูง       
ในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มปลาหมึกเป็นล าดับท่ี 2 รองจากจีน ท้ังนี้ จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2556-
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2557 ปริมาณการส่งออกจากไทยลดลงเนื่องจากปัญหาวัตถุดิบท่ีหาได้น้อยลงในน่านน้ าไทยจึงต้องอาศัย         
การน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลให้ต้นทุนสูงขึ้นและส่งผลให้การผลิตและส่งออกของไทยมายังสหรัฐฯลดลง
อย่างต่อเนื่อง (ตารางท่ี 24) 

ตำรำงที่ 23 สถิติกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำหมึกจำกประเทศต่ำงๆของสหรัฐฯในช่วงปี 2554  

                2558 

                 หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย.
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง

% 

จีน 173.54 183.59 178.44 167.76 76.57 90.81 18.59 

ไทย 32.83 35.62 31.41 30.09 14.61 18.23 24.77 

อินเดีย 32.30 33.73 24.20 23.11 8.56 13.16 53.73 

เวียดนาม 6.19 9.58 3.74 5.33 2.20 2.24 1.81 

ประเทศ
อื่นๆ 

133.93 165.02 129.60 149.48 67.82 98.33 44.98 

รวม 378.79 427.54 367.39 375.77 169.76 222.77 31.22 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  
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ตำรำงที่ 24 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำหมึกรูปแบบต่ำงๆจำกไทยมำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี  

                2554 - 2558 

             หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ปลาหมึก
กระดองแช่
เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

3.99 5.45 3.42 1.98 1.16 0.83 39.75 

ปลาหมึก
กระดองมี
ชีวิต/สด 

0.03 0.02 0.01 0 0 0 0 

ปลาหมึก
กระดองไม่

ระบุ
ประเภท
แบบท าไว้
ไม่ให้เสีย 

0 0.76 1.22 1.22 0.77 1.05 36.36 

ปลาหมึก
สายแช่

เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

3.82 3.61 3.32 4.18 1.75 2.29 30.85 

ปลาหมึก
สายดอง 

0 0.19 0.48 0.38 0.14 0.37 164.28 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ปลาหมึก
กล้วย  ไม่

ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

15.51 17.86 17.63 15.46 7.88 8.38 6.34 

ปลาหมึก
กล้วย ไม่

ระบุ
ประเภท
แบบท าไว้
ไม่ให้เสีย 

1.87 1.67 0.49 1.29 0.27 0.41 51.85 

ปลาหมึก
กล้วยแบบ
แล่แช่เยือก

แข็ง 

0.51 0.12 0.07 0.17 0.01 0.03 200.00 

ปลาหมึก
กล้วยไม่

ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

5.16 3.90 2.74 2.72 1.18 1.14 3.50 

ปลาหมึก 0.03 0 0 0 0 0 0 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

กล้วยมี
ชีวิต/สด 

ปลาหมึก
กล้วยไม่

ระบุ
ประเภท
แบบท าไว้
ไม่ให้เสีย 

1.87 2.01 1.99 2.37 1.22 0.95 -28.42 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

3.4.2 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำหมึกจำกจีน 

 จีนเป็นประเทศท่ีส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกไปยังสหรัฐฯมากท่ีสุด ในปี 2557 จีนส่งออก
ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกไปยังสหรัฐฯลดลงจากปี 2556 แต่ในช่วง 2 ไตรมาสของปี 2558 การส่งออกของจีน         
ในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่านมา 2557 เป็นสัดส่วนร้อยละ 18.59 ผลิตภัณฑ์
ประเภทปลาหมึกกล้วยไม่ระบุประเภทแช่เยือกแข็งแบบตากแห้ง/ใส่เกลือ/ในน้ าเค็ม มีมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุด 
ปลาหมึกกล้วย สายพันธุ์ Loligo Pealei แช่เยือกแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอัตราการเพิ่มการส่งออกมากท่ีสุด ขณะท่ี
ปลาหมึกสายแบบมีชีวิต/สด มีมูลค่าการส่งออกน้อยท่ีสุด แต่อย่างไรก็ดี จีนยังคงมีศักยภาพในการผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เนื่องจากเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ท่ีสุดของโลก (ตารางท่ี 25) 
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ตำรำงที ่25 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำหมึกรูปแบบต่ำงๆจำกจีนมำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี  

                2554- 2558 

              หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ปลาหมึก
กระดองแช่

เยือกแข็ง/ตาก
แห้ง/ใส่เกลือ/

ในน้ าเค็ม 

4.27 3.69 2.40 2.54 0.99 0.34 -191.17 

ปลาหมึก
กระดองมี
ชีวิต/สด 

0.50 0.63 0.39 0.22 0.12 0.07 -71.42 

ปลาหมึก
กระดองไม่

ระบุประเภท
แบบท าไว้
ไม่ให้เสีย 

0 0.29 0.42 0.52 0.27 0.47 74.07 

ปลาหมึกสาย
แช่เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

8.59 7.53 7.12 8.52 4.07 4.50 10.56 

ปลาหมึกสายมี
ชีวิต/สด 

0 0.01 0 0 0 0.04 0 

ปลาหมึกสาย
แบบท าไว้

0 5.83 8.50 7.78 3.19 3.43 7.52 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ไม่ให้เสีย 

ปลาหมึกกล้วย 
ไม่ระบุ

ประเภทแช่
เยือกแข็ง/ตาก
แห้ง/ใสเกลือ/

ในน้ าเค็ม 

70.31 72.31 61.95 56.88 24.53 24.64 0.44 

ปลาหมึกกล้วย
ไม่ระบุ

ประเภทมี
ชีวิต/สด 

0.40 0.05 0 0 0 0.06 0 

ปลาหมึกกล้วย
สายพันธุ์ 
Loligo 

Opalescens 
แช่เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0.26 0.60 0.38 0.27 0.03 0.11 266.66 

ปลาหมึกกล้วย
สายพันธุ์ 
Loligo 

Pealei แช่
เยือกแข็ง/ตาก
แห้ง/ใส่เกลือ/

ในน้ าเค็ม 

1.88 1.40 0.81 1.63 0.49 1.91 289.79 

ปลาหมึกกล้วย
แบบแล่แช่

8.42 6.25 5.40 4.67 1.82 1.79 -1.67 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

เยือกแข็ง 

ปลาหมึกกล้วย
ไม่ระบุ

ประเภทแช่
เยือกแข็ง/ตาก
แห้ง/ใส่เกลือ/

ในน้ าเค็ม 

67.10 74.27 82.52 73.52 36.01 32.28 -11.55 

ปลาหมึกกล้วย
มีชีวิต/สด 

0.22 0.47 0.25 0.15 0.07 0.09 28.57 

ปลาหมึกกล้วย
ไม่ระบุ

ประเภทแบบ
ท าไว้ไม่ให้เสีย 

5.55 7.87 5.77 8.18 3.42 6.94 102.92 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

3.4.3 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำหมึกจำกอินเดีย 

 อินเดียเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกมากเป็นล าดับท่ี 3 แต่การส่งออกของอินเดีย     
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2556 ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 อินเดียส่งออกลดลงจากในช่วง
เดียวกันของปีท่ีผ่านมา 2557 เป็นสัดส่วนร้อยละ 53.73 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุดคือปลาหมึกกล้วย 
ไม่ระบุประเภทแช่เยือกแข็งแบบตากแห้ง/ใส่เกลือ/ในน้ าเค็ม ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกน้อยท่ีสุดคือปลาหมึก
กระดองแบบสดเนื่องจากไม่มีสถิติการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 โดยปลาหมึกกระดองแช่เยือกแข็ง
แบบตากแห้ง/ใส่เกลือ/ในน้ าเค็ม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตราเพิ่มการส่งออกมากท่ีสุด และปลาหมึกกล้วยแบบแล่     
แช่เยือกแข็งมีอัตราการส่งออกลดลงมากท่ีสุด (ตารางท่ี 26) 
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ตำรำงที่ 26 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำหมึกรูปแบบต่ำงๆจำกอินเดียมำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี  

                2554- 2558 

             หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ปลาหมึก
กระดองแช่
เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

6.70 7.04 4.38 4.34 1.76 2.49 41.47 

ปลาหมึก
กระดองมี
ชีวิต/สด 

0.31 0.21 0.09 0.32 0.23 0 0 

ปลาหมึก
สายแช่

เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

4.87 3.36 1.36 2.54 1.03 1.88 82.52 

ปลาหมึก
สายมีชีวิต/

สด 

0.01 0.07 0 0 0 0 0 

ปลาหมึก
สายแบบท า
ไว้ไม่ให้เสีย 

0 0.15 0.24 0 0 0 0 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ปลาหมึก
กล้วย 

(Loligo) ไม่
ระบุ

ประเภทแช่
เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

16.21 16.72 12.67 11.90 4.65 6.06 30.32 

ปลาหมึก
กล้วย

(Loligo) ไม่
ระบุ

ประเภทมี
ชีวิต/สด 

0.05 0.34 0.07 0.60 0 0.20 0 

ปลาหมึก
กล้วยแบบ
แล่แช่เยือก

แข็ง 

0.86 0.38 0.24 0.09 0.07 0.01 -600.00 

ปลาหมึก
กล้วยไม่

ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

3.16 5.43 5.14 3.29 0.77 1.30 68.83 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ปลาหมึก
กล้วยมี
ชีวิต/สด 

0.04 0 0 0 0 0 0 

ปลาหมึก
กล้วยไม่

ระบุ
ประเภท
แบบท าไว้
ไม่ให้เสีย 

0 0.01 0 0 0 0 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA 

3.4.4 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำหมึกจำกเวียดนำม 

 เวียดนาม ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกมายังสหรัฐฯเพิ่มขึ้นในปี 2557 หลังจากส่งออกลดลง
มากกว่าเท่าตัวในปี 2556 เนื่องจากสหรัฐฯ ลดการน าเข้าจากเวียดนาม แต่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 
เวียดนามส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.81 และแม้ว่าเวียดนามจะเป็นประเทศผู้ส่งออกท่ีส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ 
ไม่มากนักแต่ก็นับว่าเป็นประเทศคู่ค้าท่ีอาจจะมาเป็นคู่แข่งส าคัญในอนาคต เพราะเวียดนามเล็งให้สหรัฐฯ        
เป็นตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาหมึก โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุดคือปลาหมึกสาย             
แช่เยือกแข็งตากแห้ง/ใส่เกลือ/ในน้ าเค็ม ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งออกน้อยท่ีสุดคือปลาหมึกกล้วยแบบแล่แช่เยือกแข็ง     
(ตารางท่ี 27) 
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ตำรำงที ่27 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำหมึกรูปแบบต่ำงๆจำกเวียดนำมมำยังสหรัฐฯ  

               ในช่วงปี 2554- 2558 

             หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ปลาหมึก
กระดองแช่
เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0.99 2.88 0.77 1.05 0.37 0.28 -32.14 

ปลาหมึก
กระดองมี
ชีวิต/สด 

0.02 0.02 0.03 0.05 0.04 0.03 -33.33 

ปลาหมึก
กระดองไม่

ระบุ
ประเภท
แบบท าไว้
ไม่ให้เสีย 

0 0.04 0.05 0.01 0.007 0.009 28.57 

ปลาหมึก
สายแช่

เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

1.81 3.74 0.88 2.03 1.33 0.61 -118.03 

ปลาหมึก
สายมีชีวิต/

0.01 0 0.003 0 0 0 0 



83 
 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

สด 

ปลาหมึก
สายไม่ระบุ
ประเภท
แบบท าไว้
ไม่ให้เสีย 

0 0.01 0.28 0.60 0.18 0.27 50.00 

ปลาหมึก
กล้วย 

(Loligo) ไม่
ระบุ

ประเภทแช่
เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

1.99 1.79 0.64 0.65 0.31 0.06 -416.66 

ปลาหมึก
กล้วยแบบ
แล่แช่เยือก

แข็ง 

0.03 0.04 0.07 0 0 0.002 0 

ปลาหมึก
กล้วยไม่

ระบุ
ประเภทแช่
เยือกแข็ง/
ตากแห้ง/ใส่
เกลือ/ใน
น้ าเค็ม 

0.95 0.70 0.72 0.75 0.26 0.50 92.30 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง% 

ปลาหมึก
กล้วยมี
ชีวิต/สด 

0 0.09 0.04 0.01 0.005 0.005 0 

ปลาหมึก
กล้วยไม่

ระบุ
ประเภท
แบบท าไว้
ไม่ให้เสีย 

0.05 0.10 0.17 0.13 0.09 0.03 -200.00 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

3.5 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำน  ำจืดในกลุ่ม Catfish 

 ประชากรในสหรัฐฯนิยมบริโภค Catfish เป็นจ านวนมาก และด้วยการผลิตจากการเพาะเล้ียงในประเทศ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ประกอบกับมีราคาสูง การน าเข้า Catfish จึงเป็นท่ีนิยมในช่วงหลายปี  
ท่ีผ่านมา ซึ่งประเทศท่ีส่งออก Catfish มายังสหรัฐฯ มากท่ีสุด คือ เวียดนาม รองมาด้วย จีน และด้วยผลิตภัณฑ์ 
Catfish ท่ีส่งออกมากจากต่างประเทศมีคุณภาพใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในสหรัฐฯอีกท้ังราคายังถูกกว่า ท าให้
ประชาชนนิยมบริโภค Catfish ท่ีน าเข้าแทนผลผลิตในประเทศ ซึ่งส่งผลให้ผู้เล้ียง Catfish ในประเทศสูญเสีย
รายได้มหาศาล รัฐบาลสหรัฐฯจึงออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Farm Bill ออกมาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้เล้ียง Catfish 
ในสหรัฐฯ ซึ่งต้ังแต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีข้อก าหนดออกมาเกี่ยวกับการใช้ช่ือทางการค้าของปลาน้ าจืด 
ในกลุ่ม Catfish โดยอาศัยข้อบังคับตามมาตราท่ีเกี่ยวกับ Misbranded ของกฎหมาย Federal Food, Drugs 
และ Cosmetic Act ให้ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาดุกอเมริกา (Channel Catfish) ท่ีอยู่ในครอบครัว (Family) 
Ictaluridae  เท่านั้นสามารถใช้ช่ือ Catfish ได้ ส าหรับผลิตภัณฑ์ปลาน้ าจืดในกลุ่ม Catfish ซึ่งประกอบด้วย    
ปลาน้ าจืดสายพันธุ์ Pangasius spp., Silirus spp., Clarius spp. และ Ictalurus spp.  ให้ไปใช้ช่ืออื่นๆบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์แทนค าว่า Catfish โดยส่วนใหญ่จะใช้ช่ือว่า Basa, Tra หรือ Swai แทน สหรัฐฯอ้างว่าเพื่อเป็น        
การป้องกันการสับสนของผู้บริโภค วัตถุประสงค์หลักท่ีแท้จริงก็เพื่อช่วยเหลือและปกป้องผู้เล้ียง Catfish           
ในประเทศท่ีต้องแข่งขันกับผลิตภัณฑ์น าเข้าท่ีมีราคาไม่สูงนักกว่าโดยเฉพาะจากเวียดนาม  ต่อมาได้ก าหนดให้     
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปลาน้ าจืดในกลุ่ม Catfish รวมถึงควบคุมตรวจสอบการน าเข้า จากท่ีเคยเป็นอ านาจหน้าท่ี
ของ Food and Drug Administration : FDA มาเป็นหน้าท่ีของ United States Department of Agriculture 
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: USDA โดยให้หน่วยงาน Food Safety and Inspection Service : FSIS2 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว     
ให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัยในการบริโภคเท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในสหรัฐฯ 

ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาน้ าจืดในกลุ่ม Catfish มีความเข้มงวดและมีขั้นตอนมากขึ้น เนื่องจาก
ก าหนดให้ประเทศผู้ส่งออกจัดท ามาตรฐานการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เทียบเท่าสหรัฐฯจึงเท่ากับเป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับผู้ส่งออก ผู้ประกอบการและภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกนั้นๆ แต่ในทางปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน USDA   
ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆอย่างเป็นรูปธรรม การน้ าเข้าปลาน้ าจืดในกลุ่ม Catfish ของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้น ในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2558 สหรัฐฯน าเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นสัดส่วนร้อยละ 17.22 และเวียดนามยังคงเป็นประเทศ
ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด และเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.65 (ตารางท่ี 28) 

ตำรำงที่ 28 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำน  ำจืดในกลุ่ม Catfish จำกประเทศต่ำงๆมำยัง 

                สหรัฐฯ ในช่วงปี 2554 - 2558 

             หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง % 

เวียดนาม 303.34 340.70 335.39 310.24 141.88 171.18 20.65 

จีน 31.92 24.72 26.04 36.55 22.26 21.70 -2.58 

ไทย 4.09 0.21 0.01 0.01 0.01 0.01 0 

รวม 

 

341.23 368.51 363.91 347.92 164.95 193.37 17.22 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

______________________________ 

2
 Food Safety and Inspection Service (FSIS) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ United States Department of Agriculture : USDA ท าหน้าที่ดูแล

เร่ืองความปลอดภัยของอาหารที่ท าจากเน้ือสัตว์ เน้ือสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์อาหารที่ท าจากไข่ ทั้งที่ผ ลิตภายในสหรัฐฯและที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
ยกเว้น เน้ือสัตว์ป่า และเน้ือสัตว์หายาก เช่น เน้ือจิงโจ้ เน้ือนกกระทาและเป็ด 
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3.5.1 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำน  ำจืดในกลุ่ม Catfish ที่ส่งออกจำกไทย 

 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาน้ าจืดไปยังสหรัฐฯเป็นจ านวนน้อยและลดลงอย่างต่อเนื่อง    
การผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของไทยส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์ประมงประเภท     
ปลาน้ าจืดในกลุ่ม Catfish ท่ีไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯ มี 2 ประเภท ประกอบด้วย 

1. ปลาสวาย หรือ Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) ในรูปแบบแล่แช่เย็นจนแข็ง 
2. Catfish แบบไม่ระบุประเภท รูปแบบแช่เยือกแข็ง 

ท้ังนี้จากตัวเลขทางสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จากไทยมีมูลค่าโดยรวมท่ีต่ ามากด้วยมูลค่า        
การส่งออกที่ไม่ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตารางท่ี 29) 

ตำรำงที ่29 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำน  ำจืดในกลุ่ม Catfish รูปแบบต่ำงๆจำกไทยมำยัง 

                สหรัฐฯ ในช่วงปี 2554- 2558        
                  หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

Catfish ไม่
ระบุประเภท
แช่เยือกแข็ง 

0 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0 

Catfish 
(Pangasius) 
แบบแล่แช่
เยือกแข็ง 

4.09 0.18 0 0 0 0 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  
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3.5.2 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำน  ำจืดในกลุ่ม Catfish ที่ส่งออกจำกเวียดนำม 

 เวียดนามเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาน้ าจืดในกลุ่ม Catfish มายังสหรัฐฯรายใหญ่ท่ีสุด    
ซึ่งอัตราการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเวียดนามในแต่ละปีครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของการน าเข้า
ท้ังหมดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของสหรัฐฯ ท้ังนี้ เวียดนามส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้หลักๆ 2 ประเภท 
ประกอบด้วย (ตารางท่ี 30) 

1. Basa Catfish (Pangasius bocourti)  
2. Tra Catfish หรือ Swai (Pangasianodon hypophthalmus)  

ตำรำงที่ 30 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำน  ำจืดในกลุ่ม Catfish รูปแบบต่ำงๆจำกเวียดนำม 

                มำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี 2554-(มกรำคม-มิถุนำยน 2558) 

               หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

Catfish (Ictalurus, 
Pangasius,Silurus) 
สด >6.8 กิโลกรัม 

0.01 0 0.007 0.01 0.003 0.01 233.33 

Catfish 
(Pangasius) แบบ

แล่สด 

0.97 19.25 25.90 6.80 6.18 0.20 -2,990.00 

Catfish 
(Pangasius) แบบ
แล่แช่เยือกแข็ง 

300.65 319.88 308.26 301.16 134.46 170.53 26.82 

Catfish 
(Pangasius) สด 

0.09 0 0 0.004 0.004 0 0 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

Catfish 
(Pangasius)      
แช่เยือกแข็ง 

1.59 0 0.66 1.29 0.50 0.35 -42.85 

เนื้อปลา Catfish 
(Pangasius) สด 

0 0.16 0.31 0.40 0.40 0 0 

Catfish 
(Siluriformes 
อื่นๆ) แบบแล่     
แช่เยือกแข็ง 

0.01 0.008 0 0.21 0 0.05 0 

Catfish (Silurus, 
Clarias) แบบแล่สด 

0 0 0 0.07 0.07 0 0 

Catfish ไม่ระบุ
ประเภทแช่เยือก

แข็ง 

0 0.10 0.66 0.26 0.13 0.02 -550.00 

Catfish ไม่ระบุ
ประเภทสด 

0 0.02 0 0 0 0 0 

Catfish ไม่ระบุ
ประเภทแบบแล่   

แช่เยือกแข็ง 

0 0.07 0 0 0 0 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  
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3.5.3 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำน  ำจืดในกลุ่ม Catfish จำกจีน 

 จีนเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาน้ าจืดในกลุ่ม Catfish มากเป็นอันดับท่ี 2 รองจากเวียดนาม 
ผลิตภัณฑ์ท่ีจีนส่งออกแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย (ตารางท่ี 31) 

1. Catfish (Pangasius spp.)                                                                                                
2. Channel Catfish (Ictarulus punctatus)                                                                                                                      

ตำรำงที่ 31 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลำน  ำจืดในกลุ่ม Catfish รูปแบบต่ำงๆจำกจีนมำยัง 

                สหรัฐฯ ในช่วงปี 2554- 2558 

              หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

Catfish 
(Ictalurus) 
แบบแล่สด 

0.21 0.91 1.89 1.01 0.91 0.20 -355.00 

Catfish 
(Ictalurus) 

แบบแล่       
แช่เยือกแข็ง 

23.53 19.45 21.83 32.24 18.77 19.75 5.22 

Catfish 
(Pangasius) 
แบบแล่สด 

0 0.80 1.70 0.09 0.09 0.46 411.11 

Catfish 
(Pangasius) 
แบบแล่แช่
เยือกแข็ง 

8.11 1.87 0.22 0.51 0 0 0 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง 

% 

เนื้อ Catfish 
(Pangasius) 

สด 

0 0.91 0.06 0.36 0.18 0.05 -260.00 

Catfish 
(Silurus, 

Clarias) แบบ
แล่สด 

0 0.06 0.15 0.70 0.44 0.75 70.45 

Catfish ไม่
ระบุประเภท 
แบบแล่แช่
เยือกแข็ง 

0 0.20 0.08 1.35 0.46 0.23 -100.00 

Catfish ไม่
ระบุประเภท 
แช่เยือกแข็ง 

0 0 0.08 0.24 0.24 0.22 -9.09 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

3.6 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ 

3.6.1 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำจำกไทย 

 ผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้ให้กับไทยอย่างมาก อีกท้ังไทยยังเป็นประเทศ     
ท่ีมีศักยภาพสูงในด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า แรงงานมีฝีมือสูง ผลิตภัณฑ์ท่ีได้เป็นท่ีได้รับ    
ความไว้วางใจจากผู้น าเข้าในสหรัฐฯและท่ัวโลกในด้านมาตรฐานและคุณภาพการผลิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์       
กุ้งเพิ่มมูลค่า ท่ีไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกไปยังสหรัฐมากท่ีสุด และแม้ว่าไทยจะไม่สามารถตอบสนองผู้น าเข้า          
ในสหรัฐฯในด้านปริมาณของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบกุ้งแช่เยือกแข็ง แต่ผู้น าเข้าในสหรัฐฯยังคงมียอดการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์กุ้งเพิ่มมูลค่าจากไทยมากเป็นล าดับท่ี 1 ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไทยท่ีมียอดการส่งออกมายังสหรัฐฯ
มากท่ีสุด คือกุ้งแช่เยือกแข็งปรุงแต่ง ตามมาด้วยกุ้งชุบแป้งทอดแช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออก       
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น้อยท่ีสุดคือผลิตภัณฑ์อาหารเย็นปรุงส าเร็จท่ีมีส่วนผสมของปูไม่อยู่ในภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ (Crab 
prepared products dinners not in ATC)  

โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าโดยรวมเพิ่มขึ้นเกือบทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์ ยกเว้นผลิตภัณฑ์           
กุ้งกระป๋องท่ีมีอัตราการส่งออกลดลงร้อยละ 70 ขณะท่ีปูไม่ระบุประเภทปรุงแต่งมีอัตราการส่งเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด 
ท้ังนี้แม้ว่าไทยจะยังคงเป็นผู้น าในการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่า แต่ประเทศคู่แข่ง อาทิ เวียดนาม อินเดีย    
และเอกวาดอร์  ต่างพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่าอย่างจริ ง จัง  จากการส ารวจตลาด                      
ในเขตนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตลาดหลักมีการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเพิ่มมูลค่าท่ีมาจาก
ประเทศคู่แข่งหลายประเภท (ตารางท่ี 32) 

ตำรำงที่ 32 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่ำรูปแบบต่ำงๆจำกไทยมำยังสหรัฐฯ ในช่วงปี  

                2554- 2558 

                                    หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง % 

กุ้งชุบแป้ง
คลุกขนมปัง
แช่เยือกแข็ง 

109.32 84.69 64.05 65.38 34.53 40.75 18.01 

กุ้งกระป๋อง 2.01 2.93 1.64 1.61 1.19 0.70 -70.00 

กุ้งแช่เยือก
แข็งปรุงแต่ง 

623.57 416.04 341.89 359.06 141.67 147.71 4.26 

กุ้งปรุงแต่ง 6.48 2.76 1.72 2.05 0.82 1.01 23.17 

ผลิตภัณฑ์
อาหารเย็น

ปรุงส าเร็จท่ีมี
ส่วนผสมของ

4.04 2.87 3.10 2.22 1.29 0.82 57.31 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง % 

กุ้งไม่อยู่ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้

(Shrimp 
prepared 
products 

dinners not 
in ATC) 

ปูไม่ระบุ
ประเภทปรุง

แต่ง 

2.76 1.92 0.45 0.43 0.24 0.67 179.16 

ปูไม่ระบุ
ประเภทปรุง
แต่งบรรจุใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 

1.09 0.99 0.96 0.91 0.30 0.62 106.66 

ผลิตภัณฑ์
อาหารเย็น

ปรุงส าเร็จท่ีมี
ส่วนผสมของ
ปูไม่อยู่ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้

(Crab 

0.008 0.11 0.01 0.005 0 0.004 0 



93 
 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง % 

prepared 
products 

dinners not 
in ATC) 

เนื้อปูไม่ระบุ
ประเภทปรุง

แต่ง 

0.01 0.02 0.06 0.05 0.01 0.01 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่ำจำกไทยที่วำงจ ำหน่ำยในตลำดเขตนครลอสแอนเจลสิ 

     

                              กุ้งต้มจัดวางบนถาดกลม วางจ าหน่ายท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros 
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กุ้งชุบแป้งทอดแบบเทมปุระ พร้อมด้วยค าแนะน าอาหารที่รับประทานร่วมด้วยด้านหลังกล่อง วางจ าหน่ายท่ี 
ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง Costco 

   

           

กุ้งปรุงแต่งเปรียวหวานแช่เยือกแข็ง พร้อมด้วยวิธกีารท าให้สุกพิมพ์ด้านหลังภาชนะบรรจุวางจ าหน่ายท่ี        
ซุปเปอร์มาร์เก็ต Ralph’s 
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เกี๊ยวกุ้งน้ าแช่เยือกแข็ง วางจ าหน่ายท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต Hawaii Market 

                      

เกี๊ยวกุ้งน้ าพร้อมด้วยบะหมี่แช่เยือกแข็ง วางจ าหน่ายท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต Hawaii 

3.6.2 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำจำกเวียดนำม 

 เวียดนามเป็นประเทศคู่แข่งในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่าส าคัญของไทย เวียดนาม
พัฒนาและปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้ได้ตามมาตรฐานสากลมากขึ้นจนเป็นท่ียอมรับของผู้น าเข้า      
ในสหรัฐฯบางส่วน แต่โดยรวมยังคงมีศักยภาพต่ ากว่าไทย โดยผลิตภัณฑ์ประเภทกุ้งแช่เยือกแข็งปรุงแต่ง         
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุดของเวียดนาม แต่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีอัตราส่งออกลดลง   
ร้อยละ 53.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่านมา 2557 ขณะท่ีผลิตภัณฑ์รูปแบบกุ้งปรุงแต่งมีการส่งออก
น้อยท่ีสุด และเวียดนามยังไม่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าประเภทปูในครึ่งปีแรกของปี 2558  (ตารางท่ี 33) 
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ตำรำงที ่33 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่ำรูปแบบต่ำงๆจำกเวียดนำมมำยังสหรัฐฯ  

                ในช่วงปี 2554-2558 

                หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง % 

กุ้งชุบแป้งคลุก
ขนมปังแช่
เยือกแข็ง 

23.65 18.07 33.56 32.63 16.54 29.22 76.66 

กุ้งกระป๋อง 0.64 1.71 1.14 2.39 0.76 1.38 81.57 

กุ้งแช่เยือก
แข็งปรุงแต่ง 

117.12 83.51 185.09 286.94 147.26 96.06 -53.30 

กุ้งปรุงแต่ง 0.07 0.18 0.15 0.08 0.05 0.23 360.00 

ผลิตภัณฑ์กุ้ง
จัดแต่งส าหรับ

มื้ออาหาร
(prepared 
dinners) ไม่

อยู่ในภาชนะท่ี
อากาศผ่านเข้า

ออกไม่ได้ 

1.06 1.51 1.12 1.80 0.40 1.12 180.00 

ปูไม่ระบุ
ประเภทปรุง

แต่ง 

1.55 0.33 0.25 0.27 0.09 0 0 

ปูไม่ระบุ
ประเภทปรุง
แต่งบรรจุใน

0 0 0.002 0 0 0 0 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำ
เปลี่ยนแปลง % 

ภาชนะท่ี
อากาศผ่านเข้า

ออกไม่ได้ 

ผลิตภัณฑ์
อาหารเย็นปรุง

ส าเร็จท่ีมี
ส่วนผสมของปู

ไม่อยู่ใน
ภาชนะท่ี

อากาศผ่านเข้า
ออกไม่ได้

(Crab 
prepared 
products 

dinners not 
in ATC) 

0.01 0.006 0 0.002 0.002 0 0 

เนื้อปูไม่ระบุ
ประเภทปรุง

แต่ง 

0.004 0.01 0.02 0.003 0.003 0 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่ำจำกเวียดนำมที่วำงจ ำหน่ำยในตลำดเขตนครลอสแอนเจลิส 

                 

กุ้งสุกขนาด 61-70 พร้อมด้วยซอสคอกเทลในซองบรรจุ วางจ าหน่ายท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros 

               

ปลาหมึกหั่นเป็นวงชุบแป้งทอดคลุกเกลือและพริกไทยแช่เยือกแข็ง พร้อมด้วยวิธีการท าให้สุกด้านหลังกล่องบรรจุ 
วางจ าหน่ายท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต 99 Ranch 
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กุ้งชุบแป้งคลุกขนมปัง พร้อมซอสซีอิ๊ว วางจ าหน่ายท่ี Trader Joe’s 

3.6.3 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำจำกอินเดีย 

 อินเดียพัฒนาการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่าต้ังแต่ปี 2556 เห็นได้ชัดจากตัวเลข      
การส่งออกโดยเฉพาะประเภทกุ้งแช่เยือกแข็งปรุงแต่งท่ีเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้น           
อย่างต่อเนื่อง แต่ศักยภาพของอินเดียก็ยังไม่สามารถสู้กับไทยได้ เนื่องจากแรงงานยังไม่มีศักยภาพด้านการผลิต
เพียงพอ ซึ่งผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าท่ีอินเดียส่งออกมากท่ีสุดคือกุ้งแช่เยือกแข็งปรุงแต่ง ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์        
กุ้งกระป๋อง ท้ังนี้ สหรัฐฯไม่มีสถิติการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทปูเพิ่มมูลค่าจากอินเดียในช่วงครึ่งปีแรก             
ของปี 2558 (ตารางท่ี 34) 

ตำรำงที่ 34 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่ำรูปแบบต่ำงๆจำกอินเดียมำยังสหรัฐฯ ในช่วง 

                ปี 2554- 2558  

    หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำเปลี่ยนแปลง 
% 

กุ้งชุบแป้งทอด
แช่เยือกแข็ง 

0.11 0.82 0.19 17.19 0 0.35 0 

กุ้งกระป๋อง 0 3.24 16.26 0 8.36 12.00 43.54 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำเปลี่ยนแปลง 
% 

กุ้งแช่เยือกแข็ง
ปรุงแต่ง 

14.03 18.45 53.09 89.05 39.39 45.34 15.10 

กุ้งปรุงแต่ง 0.27 0 0.72 0 0 0 0 

ผลิตภัณฑ์
อาหารเย็นปรุง

ส าเร็จท่ีมี
ส่วนผสมของกุ้ง
ไม่อยู่ในภาชนะ
ท่ีอากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้

(Shrimp 
prepared 
products 

dinners not 
in ATC) 

0.02 0 0.002 0 0 0 0 

ปูไม่ระบุ
ประเภทปรุง

แต่ง 

0.64 0.47 0.40 0 0 0 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

 

 

 

 

 



101 
 

3.6.4 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำจำกเอกวำดอร์ 

 เอกวาดอร์เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทเพิ่มมูลค่าท่ีก าลังพัฒนาการรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่า และแม้ว่าปริมาณการส่งออกจะไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่จากการส ารวจตลาดในเขต         
นครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนียในตลาดหลัก เช่น Walmart และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros                
มีผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเอกวาดอร์วางจ าหน่ายในหลายประเภท ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ท่ีมีการส่งออก        
จากเอกวาดอร์มากท่ีสุด ได้แก่ กุ้งชุบแป้งทอดแช่เยือกแข็ง แต่มีอัตราการส่งออกเปล่ียนแปลงลดลงท่ีร้อยละ 
5.31 และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ไม่มีตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทปูเพิ่มมูลค่า และจากการส ารวจ
ตลาดพบว่าผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่าท่ีผลิตจากเอกวาดอร์บางส่วนปรุงแต่งในลักษณะอาหารประจ าชาติในแถบ
อเมริกาใต้ (ตารางท่ี 35) 

ตำรำงที่ 35 สถิติกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่ำรูปแบบต่ำงๆจำกเอกวำดอร์มำยังสหรัฐฯ                                     

                ในช่วงปี 2554- 2558 

                      หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำเปลี่ยนแปลง 
% 

กุ้งชุบแป้งคลุก
ขนมปังแช่เยือก

แข็ง 

5.90 7.07 5.71 12.44 7.73 7.34 -5.31 

กุ้งกระป๋อง 0 0 0.17 0.14 0 0.14 0 

กุ้งแช่เยือกแข็ง
ปรุงแต่ง 

1.89 3.55 7.57 5.87 3.85 2.43 -58.43 

กุ้งปรุงแต่ง 0.14 0.06 0 0 0 0 0 

ผลิตภัณฑ์
อาหารเย็นปรุง

ส าเร็จท่ีมี
ส่วนผสมของกุ้ง
ไม่อยู่ในภาชนะ

0.85 0.81 0.99 0.88 0.48 0.54 12.50 
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รูปแบบ 2554 2555 2556 2557 มค.-มิย. 
2557 

มค.-มิย. 
2558 

อัตรำเปลี่ยนแปลง 
% 

ท่ีอากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้

(Shrimp 
prepared 
products 

dinners not 
in ATC) 

เนื้อปูไม่ระบุ
ประเภทปรุง

แต่ง 

0.42 0.37 0.71 0.52 0.61 0 0 

ท่ีมา : National Marine Fisheries Service, NOAA  

 

ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่ำจำกเอกวำดอร์ที่วำงจ ำหน่ำยในตลำดเขตนครลอสแอนเจลิส 

                       

ปลาทูน่าคลุกพริกไทยและมะนาว วางจ าหน่ายท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros 
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ปลาทูน่าปรุงรสในแบบอาหารเม็กซิกันพร้อมด้วยวิธีประกอบอาหารพิมพ์ด้านหลังซองบรรจุ วางจ าหน่ายท่ี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ Walmart 

                                   

ปลาทูน่า Albacore ในน้ าพร้อมด้วยแครกเกอร์ในรูปแบบอาหารกลางวันมื้อเล็กส าหรับ 1 คน วางจ าหน่ายท่ี 
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ Walmart และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros 
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บทที่ 4 

ผลกำรส ำรวจตลำดและกำรวิเครำะห์รูปแบบผลติภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดและแนวโน้มในอนำคต 

ตลาดผลิตภัณฑ์ประมงในสหรัฐฯ นับว่าเป็นคู่ค้าท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆของการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประมงของไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้ง และผลิตภัณฑ์ประเภททูน่ากระป๋อง ท้ังนี้ในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2558 ความต้องการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งของตลาดสหรัฐฯยังคงซบเซา เนื่องจากปริมาณกุ้ง
ท่ีคาดว่ายังคงค้างสต็อกจากปีท่ีแล้วอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเห็นได้จากงาน Boston Seafood Show                
เมื่อกลางเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ท่ีมีการท าธุรกิจของผู้ซื้อผู้ขายกุ้งไม่มากนัก  (ณาตยา ศรีจันทึก 2558) อีกท้ัง
แนวโน้มท่ีสหรัฐฯจะน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งจากเวียดนามเพิ่มขึ้นมีสูงแม้ว่าเวียดนามจะยังเผชิญปัญหา
การตรวจพบสารปฏิชีวนะตกค้าง ขณะท่ีมีแนวโน้มว่าจะลดการน าเข้าจากอินเดีย เห็นได้ชัดจากกรณีท่ีกระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ ลดอัตราภาษี Antidumping : AD1 ให้กับเวียดนามจากอัตราเฉล่ียท่ีร้อยละ 6.37 เหลือร้อยละ 
0.93 และเพิ่มอัตราภาษีให้กับอินเดียท่ีร้อยละ 3.01 ในอีกด้านสหรัฐฯมีแนวโน้มความต้องการน าเข้าผลิตภัณฑ์
ปลาทูน่าท่ีไม่ใช่ปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้น ท้ังจากปลาทูน่าสดแช่เย็น ปลาทูน่าแช่เยือกแข็ง ปลาทูน่าลอยด์ และ
ปลาทูน่าแล่ ท้ังนี้ในสหรัฐฯรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงท่ียังได้รับความนิยมในการบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมง
ประเภทสดและแช่เยือกแข็ง ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลา กุ้งและผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุกระป๋อง 
โดยมีปลาทูน่ากระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม  การบริโภค  ผลิตภัณฑ์ประมง     
ในสหรัฐฯมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2554  

 ท้ังนี้ มากกว่า 3 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีการบริโภคในสหรัฐฯมาจากการน าเข้าจากประเทศอื่นๆ 
โดยประมาณร้อยละ 84 เป็นการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงท้ังประเภทสดและแช่เยือกแข็ง โดยผลิตภัณฑ์ประมง
ประเภทกุ้ง มีการน าเข้ามากท่ีสุดท้ังประเภทสดและแช่เยือกแข็งมีสัดส่วนร้อยละ 28 ของปริมาณการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ประมงท้ังหมดของสหรัฐฯ ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาน้ าจืดในรูปแบบเนื้อปลาสดแช่เย็น
และแช่เยือกแข็ง ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปูท้ังตัวและเนื้อปู ปลาหมึกและลอปสเตอร์ ขณะท่ีผลิตภัณฑ์ประมง
ประเภทบรรจุกระป๋องมีสัดส่วนน าเข้าท่ีร้อยละ 14 และเป็นการน าเข้าทูน่ากระป๋องครึ่งหนึ่งของปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุกระป๋องท้ังหมด ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมายังของสหรัฐฯได้แก่ จีน ไทย 
แคนาดา อินโดนีเซีย เวียดนามและเอกวาดอร์  

_____________________________________ 

1 
Antidumping : AD หมายถึง ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่เรียกเก็บจากผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศ เน่ืองจากผู้ส่งออกในต่างประเทศได้ส่งผลิตภัณฑ์น้ันเข้ามา เพื่อ

ประโยชน์ในทางพาณิชย์ในราคาที่ต่ ากว่าราคาจ าหน่ายในประเทศของตน หรือในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต 
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4.1 ข้อมูลพื นฐำนด้ำนประชำกรในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นหนึ่งในมลรัฐท่ีส าคัญของสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นมลรัฐท่ีมีความหลากหลายในด้าน
เช้ือชาติมากท่ีสุด สถิติประชากรในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย จนถึงเดือนธันวาคม 2557 มีประมาณ 38,802,500 คน 
ในจ านวนนี้คิดเป็นเช้ือชาติชนผิวขาวร้อยละ 73.5 ฮิสแปนิคหรือลาตินร้อยละ 38.4 เอเชีย 14.1 แอฟริกัน
อเมริกันร้อยละ 6.6 อเมริกันอินเดียนร้อยละ 1.7 ประชากรท่ีมีมากกว่า  2 เช้ือชาติประมาณร้อยละ 3.72 ท้ังนี้
ประชากรในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์ประมงบ่อยครั้งส่วนใหญ่ เป็นประชากรท่ีมีรายได้ในระดับกลาง
ไปถึงสูง โดยประชากรกลุ่มนี้มองว่าผลิตภัณฑ์ประมงเป็นทางเลือกในด้านการบริโภคท่ีมีสุขลักษณะและให้คุณค่า
ทางโภชนาการมากกว่าอาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อวัว และเนื้อหมู ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ประมง
ในรูปแบบบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์ประมงสด ผู้บริโภคส่วนหนึ่งให้ความสนใจ 
ซื้อผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้จากธรรมชาติ มากกว่าท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้จากฟาร์มเนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์
ประมงท่ีได้จากธรรมชาติคุณภาพดีกว่าและให้คุณค่าทางโภชนาการได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้จากฟาร์ม  

ขณะเดียวกันก็มีความกังวลในด้านอาหารทะเลยั่งยืนจากการจับสัตว์น้ าท่ีมีอยู่ในธรรมชาติจึงหันมาบริโภค
ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้จากฟาร์มเล้ียงแทน ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ประมงบางส่วนก็ให้ความส าคัญต่อประเทศผู้ส่งออก 
ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทอินทรีย์  รวมท้ังผลิตภัณฑ์ประมงท่ีปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเร่ ง                
การเจริญเติบโตระหว่างเล้ียง 

4.2 ประเภทตลำดที่มีกำรวำงขำยผลิตภัณฑ์ประมงในเขตนครลอสแอนเจลิส  

4.2.1 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยในตลำดหลัก (Mainstream Market) ในเขตนคร
ลอสแอนเจลิส  

 ตลาดหลัก หมายถึง ตลาดอาหารและผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ท่ีวางจ าหน่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภค        
ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันท่ัวไป ฐานผู้บริโภคเป็นประชากรส่วนใหญ่ของมลรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาว
อเมริกัน ตลาดประเภทนี้เป็นตลาดท่ีมีฐานการบริโภครองรับมากกว่าตลาดประเภทอื่นๆ ได้แก่ WAl-Mart, 
Pavilion และ Ralph’s เป็นต้นท้ังนี้ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีวางจ าหน่ายอยู่ในตลาดประเภทนี้ราคาจะไม่สูงนัก เพื่อ
ตอบสนองก าลังซื้อของประชากรท่ีมีรายได้ต้ังแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับสูง  

____________________________ 

2
ที่มา:

 
Information Resources’ multi-outlet data (MULO) fish and shellfish category 
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ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีวางขายในตลาดประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์น าเข้ามาจากประเทศอื่นๆ ราคา 
ไม่สูงและส่วนใหญ่เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง อีกท้ังผลิตภัณฑ์ประมงส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์           
ท่ีไม่มีการรับรองในด้านผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีการผลิตแบบยั่งยืน จะมีเพียงแต่เครื่องหมายการรับรองการผลิต     
ท่ีมาจากฟาร์มเพาะเล้ียงท่ีได้มาตรฐาน ในตลาดประเภทนี้ยังมีการจัดช้ันหรือมุมเล็กๆภายในตลาดเพื่อวางจ าหน่าย
อาหารและผลิตภัณฑ์ประเภทอินทรีย์ หรือผลิตภัณฑ์ปราศจากสารเคมีเช่นกัน แต่ไม่เป็นท่ีนิยมของฐานลูกค้า   
ส่วนใหญ่ของตลาด  

 เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ประมงท่ีวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ ขนาดบรรจุภัณฑ์จะมีมาตรฐานช่ังตวงไม่เหมือน     
กับไทย โดยสหรัฐฯใช้ ปอนด์ (Pound) และ ออนซ์ (Ounce) บางผลิตภัณฑ์ไม่มีการบอกขนาดและปริมาณ   
อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้บรรจุตารางอธิบายขนาดผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้ง และการเปรียบเทียบหน่วย
มาตรฐานช่ังตวงเพื่อให้ท าความเข้าใจได้ง่ายข้ึน (ตารางท่ี 36 และ ตารางท่ี 37) 

ตำรำงที่ 36 ขนำดผลิตภัณฑ์ประเภทกุ้งที่วำงจ ำหน่ำยในตลำดสหรัฐฯ     
                 จ านวน : ตัว/ปอนด ์

ชื่อขนำด กุ้งดิบไม่มีหัว กุ้งแกะเปลือก กุ้งสุก 

Extra Colossal น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 15 16/20 

Colossal น้อยกว่า 15 16/20 21/25 

Extra Jumbo 16/20 21/25 26/30 

Jumbo 21/25 26/30 31/35 

Extra Large 26/30 31/35 36/40 

Large 31/40 36/45 41/50 
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ชื่อขนำด กุ้งดิบไม่มีหัว กุ้งแกะเปลือก กุ้งสุก 

Medium Large 36/40 41/45 46/50 

Medium 41/50 46/55 51/60 

Small 51/60 56/65 61/70 

Extra Small 61/70 66/75 71/80 

Tiny มากกว่า 70   

ท่ีมา : http://www.americanshrimp.com/about-our-shrimp/shrimp-academy/ 

 

ตำรำงที่ 37 มำตรฐำนชั่งตวงผลิตภัณฑ์ประมงที่ใช้ในสหรัฐฯแปลงเป็นมำตรำชั่งตวงที่ใช้ในไทย 

มำตรำในสหรัฐฯ มำตรำในไทย 

2.2 ปอนด์ 1 กิโลกรัม 

1 ปอนด์ 454.00 กรัม 

1 ออนซ ์ 28.40 กรัม 
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4.2.1.1 ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ Wal-Mart  คือซุปเปอร์เซ็นเตอร์ขายปลีกขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ท่ีมีสาขามากท่ีสุด
ในโลกและมีปริมาณยอดขายรวมกันสูงสุดในโลก รูปแบบการขายผลิตภัณฑ์ประเภทราคาไม่สูงนักและรูปแบบ   
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รูปแบบคล้ายการจัดวางในโกดังสินค้า ก่อตั้งขึ้นในปี 2505 ปัจจุบันมีมากกว่า 11,000 
สาขาใน 27 ประเทศท่ัวโลกโดยมีการจดทะเบียนช่ือร้านค้า 65 ช่ือ และยังก่อต้ังตลาดขายส่งภายใต้บริษัท
เดียวกันในช่ือ Sam’s Club3 ผลการส ารวจปรากฎตารางท่ี 38 และ 39 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงในซุปเปอร์เซ็นเตอร์ Wal-Mart 

         

       ด้านหน้าของซุปเปอร์เซ็นเตอร์ Walmart                     บริเวณจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง 

 

จุดวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงท่ีถูกลดราคาแล้ว 

____________________ 

3
ที่มา : Walmart history timelines, http://corporate.walmart.com/our-story/history/history-timeline 
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ตำรำงที่ 38 ผลกำรส ำรวจตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งดิบที่มีวำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์เซ็นเตอร์   

      Wal-Mart  

ขนำด รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

น  ำหนัก/ 
ปริมำณ 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

Colossal EZ peel 
(เครื่องหมาย BAP) 

13.88 1 ปอนด ์ อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

 

Colossal IQF (เครื่องหมาย 
BAP) 

11.98 12 ออนซ ์ อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ผ่าหลัง ไว้หาง 

Jumbo EZ peel (เครื่องหมาย 
BAP) 

7.98 12 ออนซ ์ อินเดีย(จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง 

Jumbo Gulf shrimp 
(เครื่องหมาย BAP) 

8.98 12 ออนซ ์ สหรัฐฯ (จากการ
เพาะเล้ียง) 

 

Extra Large (เครื่องหมาย 
BAP) 

7.98 12 ออนซ ์ อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก ไว้หาง 

Large EZ peel (เครื่องหมาย 
BAP) 

9.98 24 ออนซ ์ อินโดนีเซีย 

(จากการเพาะเล้ียง) 

มีเปลือก ไว้หาง 

Large EZ peel (เครื่องหมาย 
BAP) 

6.98 

 

12 ออนซ ์

 

ไทย (จากการเพาะเล้ียง) มีเปลือก ไว้หาง 
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ขนำด รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

น  ำหนัก/ 
ปริมำณ 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

Medium Large IQF 
(เครื่องหมาย BAP) 

15.98 2 ปอนด ์ ไทย (จากการเพาะเล้ียง)  

Medium EZ peel 
(เครื่องหมาย BAP) 

5.98 12 ออนซ ์ อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง 

Medium Gulf shrimp 
(เครื่องหมาย BAP) 

11.52 16 ออนซ ์ สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

ปอกเปลือก ผ่าหลัง 

Small (เครื่องหมาย BAP) 10.88 24 ออนซ ์ ไทย (จากการเพาะเล้ียง) มีเปลือก ไว้หาง 

Extra Small EZ peel 
(เครื่องหมาย BAP) 

5.00 12 ออนซ ์ เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

หางออก 

Colossal (เครื่องหมาย BAP) 

 

12.98 12 ออนซ ์ เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก ผ่าหลัง 
ไว้หาง 

Extra-large (เครื่องหมาย 
BAP) 

9.98 12 ออนซ ์ เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก ผ่าหลัง 
ไว้หาง 

Medium (เครื่องหมาย 
Seafood Forever) 

6.98 12 ออนซ ์ ไทย (จากการเพาะเล้ียง) ปอกเปลือก ผ่าหลัง 
ไว้หาง 
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ขนำด รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

น  ำหนัก/ 
ปริมำณ 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

Small (เครื่องหมาย Seafood 
Forever) 

6.68 12 ออนซ ์ ไทย (จากการเพาะเล้ียง) ปอกเปลือก ผ่าหลัง 
ไว้หาง 

71-90 ตัวต่อปอนด์ 
(เครื่องหมาย BAP) 

18.97 2 ปอนด ์ เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก       
หางออก 

91-120 ตัวต่อปอนด์ 

พร้อมบริโภค (Ready to eat) 

16.38 2 ปอนด ์ ไทย (จากการเพาะเล้ียง) ท าความสะอาด 
หางออก 

หมายเหตุ : EZ Peel หมายถึง ปอกเปลือกได้ง่าย 

               Individual Quick Frozen (IQF) หมายถึงอาหารแต่ละช้ินผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง         
อย่างรวดเร็ว 

               Best Aquaculture Practices (BAP) คือเครื่องหมายท่ีรับรองมาตรฐานกระบวนการเล้ียงและ    
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ าโดยองค์การ Aquaculture Certification Council, Inc. (ACC) ของสหรัฐฯ
เป็นผู้ให้การรับรองแก่ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน ซึ่งการตรวจสอบครอบคลุม
กระบวนการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าโดยเฉพาะกุ้งต้ังแต่ระบบมาตรฐานในโรงเพาะฟัก        

               Seafood Forever คือ เครื่องหมายท่ีอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ประมงยี่ห้อ Aquastar เท่านั้น  
และเป็นเครื่องหมายท่ีรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตหรือได้มาจากแหล่งผลิตท่ีได้มาตรฐานและรับผิดชอบ    
ต่อส่ิงแวดล้อม 

**ท าการส ารวจท่ีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ Wal-Mart สาขา 26471 Carl Boyer Drive, Santa Clarita, California 

***ส ารวจเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
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ตำรำงที่ 39. ผลกำรส ำรวจตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งสุกที่มีวำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์เซ็นเตอร์      

                 Wal-Mart 

รูปแบบ รำคำ ปริมำณ แหล่งผลิต 

กุ้งสลัด (Salad shrimps)ไม่ผ่า
หลัง หางออก 

2.50 8 ออนซ ์ อินเดีย (จากการเพาะเล้ียง) 

กุ้งชุบแป้งคลุกเกร็ดมะพร้าว 3.98 9 ออนซ ์ จีน (จากการเพาะเล้ียง) 

กุ้งชุบแป้งเกร็ดขนมปังแบบผ่า
ครึ่ง (Butterflied) 

8.88 24 ออนซ ์ จีน (จากการเพาะเล้ียง) 

กุ้งจัดแต่งรูปแบบอาหารก่อน
จานหลักพร้อมซอส (Shrimp 

cocktail) 

4.98 กุ้ง 27 ตัว 

10 ออนซ ์

ไทย (จากการเพาะเล้ียง) 

กุ้งจัดแต่งรูปแบบอาหารก่อน
จานหลักพร้อมซอส (Shrimp 

cocktail) 

7.98 กุ้ง 35 ตัว 

13 ออนซ ์

ไทย (จากการเพาะเล้ียง) 

กุ้งจัดแต่งรูปแบบอาหารก่อน
จานหลักพร้อมซอส (Shrimp 

cocktail) 

11.98 กุ้ง 45 ตัว 

13 ออนซ ์

ไทย (จากการเพาะเล้ียง) 

 *ท าการส ารวจท่ีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ Wal-Mart สาขา 26471 Carl Boyer Drive, Santa Clarita, California 

 **ส ารวจเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยในซุปเปอร์เซ็นเตอร์ Walmart 

                        

ผลิตภัณฑ์กุ้งขาวดิบแช่เยือกแข็งขนาด 31/40 น าเข้าจากไทย 

                    

ผลิตภัณฑ์กุ้งขาวดิบแช่เยือกแข็งขนาด 41/60 น าเข้าจากไทย 
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ผลิตภัณฑ์กุ้งขาวต้มแช่เยือกแข็งขนาด 71/90 น าเข้าจากไทย 

                     

ผลิตภัณฑ์กุ้งขาวต้มแช่เยือกแข็งขนาด 71/90 น าเข้าจากไทย 
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4.2.1.2 ซุปเปอร์มำร์เก็ต Stater Bros เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหลักท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีถือครองโดยเอกชนในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียตอนใต้ ท่ีก่อตั้งขึ้นในปี 2550  และเป็นบริษัทเอกชนท่ีมีการจ้างงานมากท่ีสุดในเขตซานเบอร์นาดิโน 
และเขตริเวอร์ไซด์ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros เปิดท าการ 168 สาขา           
มีพนักงานกว่า 18,000 คน4  ผลการส ารวจปรากฎตามตารางท่ี 40 และ 41 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงในซุปเปอร์มำร์เก็ต Stater Bros 

 

ด้านหน้าของซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros   

           

บริเวณท่ีวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงของซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros 

_______________________ 

4
ที่มา : History of Success of ซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros, http://www.staterbros.com/bottommenu/company/history.aspx  
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ตำรำงที่ 40 ผลกำรส ำรวจตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งแช่เยือกแข็งที่มีวำงจ ำหน่ำยใน             

                ซุปเปอร์มำร์เก็ต Stater Bros  

ขนำด รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

น  ำหนัก/
ปริมำณ 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

Extra-jumbo 9.99 16 ออนซ ์ อินโดนีเซีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง ผ่าหลัง 

Jumbo 11.99 1 ปอนด์ เม็กซิโก (จับจาก
ธรรมชาติ) 

มีเปลือก 

Large 7.99 16 ออนซ ์ อินโดนีเซีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง ผ่าหลัง 

Medium 12.98 32 ออนซ ์ อินโดนีเซีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง ผ่าหลัง 

Tiny 11.99 32 ออนซ ์ อินโดนีเซีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แกะเปลือก     
เด็ดหาง 

Extra-jumbo 14.99 32 ออนซ ์ ไทย (จากการเพาะเล้ียง) แกะเปลือก      
ผ่าหลัง ไว้หาง 

Extra-large 12.99 16 ออนซ ์ อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แกะเปลือก      
ผ่าหลัง ไว้หาง 
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ขนำด รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

น  ำหนัก/
ปริมำณ 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

Medium 19.98 32 ออนซ ์ เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แกะเปลือก      
ผ่าหลัง ไว้หาง 

91-110 ตัวต่อปอนด์ 

Salad shrimps 

10.99 12 ออนซ ์ เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แกะเปลือก      
ผ่าหลัง ไว้หาง 

300-500ตัวต่อปอนด์ 

Salad shrimps 

9.99 16 ออนซ ์ สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

แกะเปลือก เด็ด
หาง 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจ ซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros สาขา 26900 Sierra Hwy, Santa Clarita, California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 

 

ตำรำงที่ 41 ผลกำรส ำรวจตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งเพิ่มมูลค่ำที่วำงจ ำหน่ำยใน ซุปเปอร์มำร์เก็ต  

                Stater Bros  

รูปแบบ รำคำ ปริมำณ แหล่งผลิต 

กุ้งต้มจัดวางในถาดกลม
พร้อมซอส (Shrimp 

cocktail) 

12.99 4 ออนซ ์

กุ้ง 36 ตัว 

ไทย (จากการเพาะเล้ียง) 

กุ้งต้มจัดวางในถาดกลม 29.99 24 ออนซ ์ ไทย (จากการเพาะเล้ียง) 
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รูปแบบ รำคำ ปริมำณ แหล่งผลิต 

พร้อมซอส (Shrimp 
cocktail) 

กุ้ง 48-60 ตัว 

กุ้งต้มจัดวางในถาดกลม
พร้อมซอส (Shrimp 

cocktail) 

14.99 10 ออนซ ์ ไทย (จากการเพาะเล้ียง) 

กุ้งต้มจัดวางในถาดกลม
พร้อมซอส (Shrimp 

cocktail) 

12.99 4 ออนซ ์

กุ้ง 36 ตัว 

ไทย (จากการเพาะเล้ียง) 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจ ซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros สาขา 26900 Sierra Hwy, Santa Clarita, California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต Stater Bros 

                   

ปลาทูน่าแอลบาคอร์ในน้ าบรรจุกระป๋อง น าเข้าจากไทย 

                      

กุ้งขนาดเล็กบรรจุกระป๋อง น าเข้าจากเวียดนาม 
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กุ้งดิบแช่เยือกแข็งขนาด 31/40 น าเข้าจากไทย 

 

                  

ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าปลาทูน่าแอลบาคอร์ในน้ าพร้อมรับประทานบรรจุถ้วยพลาสติกปริมาณส าหรับ 1 คน 
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4.2.1.3 ซุปเปอร์มำร์เก็ต Ralphs เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดด าเนินการมากว่า 125 ปี และ    
มีสาขามากกว่า 420 สาขาในสหรัฐฯ โดยมีการแบ่งเป็นตลาดในเครือใช้ช่ือว่า Ralph’s 304 สาขาใช้ช่ือว่า       
Food 4 less 84 สาขา Cala/Bell 20 สาขา FoodsCo 7 สาขา และ Price Rite ในมลรัฐเนวาด้า 5 สาขา 

ท้ังนี้ร้านค้าท้ังหมดบริหารภายใต้บริษัท Kroger ก่อต้ังขึ้นครั้งแรกในปี 24165  ผลการส ารวจปรากฎตามตาราง     
ท่ี 42 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงใน ซุปเปอร์มำร์เก็ต Ralphs 

     

ด้านหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต Ralphs และบริเวณจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง 

       

การจัดวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่าของซุปเปอร์มาร์เก็ต Ralphs 

________________________ 

5
ที่มา : Exploring Supermarket History, http://www.groceteria.com/store/regional-chains/p-t/ralphs/ 
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บริเวณจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงท้ังประเภทสด แช่เยือกแข็ง และเพิ่มมูลค่า 

ตำรำงที ่42 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยใน ซุปเปอร์มำร์เก็ต Ralphs 

ประเภท ขนำด น  ำหนัก/ปริมำณ รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งขาวดิบ ใหญ่ 10 ออนซ ์ 7.99 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

ปอกเปลือก    
ผ่าหลัง เด็ดหาง 

กุ้งขาวต้ม 26-30 1 ปอนด ์ 13.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง 

กุ้งขาวต้ม 51-60 1 ปอนด ์ 12.49 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง 

กุ้งขาวต้ม 71-90 1 ปอนด ์ 9.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง 
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ประเภท ขนำด น  ำหนัก/ปริมำณ รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งขาวต้มสุก 31-40 2 ปอนด์ 19.98 อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

มีเปลือก 

กุ้งขาวต้ม 51-60 2 ปอนด์ 23.98 อินโดนีเซีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก    
ผ่าหลัง 

กุ้งต้มจัดวางใน
ถาดกลมพร้อม
ซอส (Shrimp 

cocktail) 

20 ช้ิน 11 ออนซ ์ 9.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก    
ผ่าหลัง 

กุ้งต้มจัดวางใน
ถาดกลมพร้อม
ซอส (Shrimp 

cocktail) 

80 ช้ิน 22 ออนซ ์ 17.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก    
ผ่าหลัง 

กุ้งต้มจัดวางใน
ถาดกลมพร้อม
ซอส (Shrimp 

cocktail) 

40 ช้ิน 17 ออนซ ์ 15.95 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก    
ผ่าหลัง 

กุ้งสลัด (Salad 
shrimps)ต้มสุก 

 4 ออนซ ์ 10.99 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

ปอกเปลือก 
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ประเภท ขนำด น  ำหนัก/ปริมำณ รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งผัด
เปรี้ยวหวาน 

 16 ออนซ ์ 7.95 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

 

ปลาสวาย 
(Swai) 

 

 40 ออนซ ์ 9.99 เวียดนาม (จาก
การเพาะเล้ียง) 

แบบแล่  

Catfish 

 

 40 ออนซ ์ 12.99 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แบบแล่  

ปลานิล 
(Tilapia) 

 40 ออนซ ์ 13.99 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แบบแล่  

*ตลาดท่ีท าการส ารวจ ซุปเปอร์มาร์เก็ต Ralphs สาขา 3410 West 3rd Street, Los Angeles, California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต Ralphs 

                 

กุ้งดิบขนาด 41-50 และ 71-90 น าเข้าจากไทย 

                             

กุ้งต้มจัดวางในถาดกลมพร้อมซอส (Shrimp cocktail) 
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ปลาสวาย รูปแบบไม่มีหนังไม่มีก้าง น าเข้าจากเวียดนาม 
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4.2.1.4 ซุปเปอร์มำร์เก็ต Pavillions เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีกในสหรัฐฯ ตลาดสาขานี้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี ท าให้ราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่าตลาดหลักท่ัวไป รูปแบบ     
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกับตลาด Vons ซึ่งท้ังสองตลาดอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท Safeway 
ท้ังนี้ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในช่ือ Vons ในปี 2529 ปัจจุบันมี 34 สาขาท่ัวมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้6 ผลการส ารวจ
ปรากฎตามตารางท่ี 43 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงใน ซุปเปอร์มำร์เก็ต Pavillions 

        

       บริเวณด้านหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต Pavillions                         จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงของ 

 

จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่าของซุปเปอร์มาร์เก็ต Pavillions 

______________________ 

6
ที่มา : Exploring Supermarket History, http://www.groceteria.com/store/national-chains/pavillions  
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ตำรำงที่ 43 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต Pavillionss 

ประเภท ขนำด น  ำหนัก/ปริมำณ รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งขาวดิบ 
(เครื่องหมาย 
Seafood 

Forever, BAP) 

40-50 12 ออนซ ์ 7.99 อินโดนีเซีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

มีเปลือก        
(EZ Peel) 

กุ้งขาวดิบ Colossal 

13-15 

28 ออนซ ์ 26.99 อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

มีเปลือก ไว้หาง 

กุ้งขาวดิบ 
(เครื่องหมาย 
Seafood 

Forever, BAP) 

16-20 28 ออนซ ์ 23.98 อินโดนีเซีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

พร้อมท่ีจะใช้
ประกอบอาหาร 

(Ready to cook) 

กุ้งขาวดิบ 50-60 16 ออนซ ์ 17.98 อินโดนีเซีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

พร้อมท่ีจะใช้
ประกอบอาหาร 

(Ready to cook) 

กุ้งขาวต้ม 20-25 16 ออนซ ์ 19.98 อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก      
ไว้หาง 

กุ้งขาวต้ม 31-40 16 ออนซ ์ 11.77 อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก      
ไว้หาง 
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ประเภท ขนำด น  ำหนัก/ปริมำณ รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งขาวดิบ 41-50 12 ออนซ ์ 7.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

มีเปลือก แกะง่าย 
(EZ Peel) 

กุ้งสุกสุกจัดวางใน
ถาดพร้อมซอส 

(Shrimp 
cocktail) 

15 ช้ิน 6 ออนซ ์ 5.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก      
ผ่าหลัง ไว้หาง 

กุ้งสุกสุกจัดวางใน
ถาดพร้อมซอส 

(Shrimp 
cocktail) 

51-60 2 ปอนด์ 17.97 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก      
ผ่าหลัง ไว้หาง 

ปลาสวาย (Swai)  1 ปอนด์ 4.99 เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แบบแล่  

ปลาแซลมอน  12 ออนซ ์ 9.99 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

 

ปลานิล (Tilapia) 
คลุกสมุนไพรและ

ชีสพาร์มีซาน
(Herb Crusted 

Parmesan) 

 12 ออนซ ์ 7.99 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

พร้อมท่ีจะใช้
ประกอบอาหาร 

(Ready to cook) 
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ประเภท ขนำด น  ำหนัก/ปริมำณ รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

ปลานิล คลุกพริก
และมะนาว 

 12 ออนซ ์ 7.99 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

พร้อมท่ีจะใช้
ประกอบอาหาร 

(Ready to cook) 

ปลานิลหมัก
พริกไทยด า
(Marinated 

Toasted Black 
Pepper) 

 12 ออนซ ์ 7.99 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

พร้อมท่ีจะใช้
ประกอบอาหาร 

(Ready to cook) 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจซุปเปอร์มาร์เก็ต Pavillions สาขา 727 North Vine Street, Los Angeles, California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยใน ซุปเปอร์มำร์เก็ต Pavillions 

                   

กุ้งดิบขนาด 70-90 มีเครื่องหมาย BAP น าเข้าจากเวียดนาม 

 

                    

กุ้งดิบขนาด 41-50 มีเครื่องหมาย Seafood Forever น าเข้าจากไทย 
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กุ้งสุกขนาด 26-30 มีเครื่องหมาย Seafood Forever น าเข้าจากไทย 

 

 

กุ้งสุกสุกจัดวางในถาดพร้อมซอส(Shrimp Cocktail)น าเข้าจากไทย 
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4.2.1.5 ซุปเปอร์มำร์เก็ตค้ำส่ง Costco wholesale เป็นตลาดค้าส่งท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น 
เป็นบริษัทท่ีมีเครือข่ายใหญ่และมีฐานผู้บริโภคมากท่ีสุดในสหรัฐฯ และเครือข่ายบริษัทใหญ่เป็นล าดับท่ี 2 ของโลก 
ปัจจุบันมี 672 สาขาท่ัวโลก แบ่งเป็น 474 สาขาท่ัวสหรัฐฯ 89 สาขาท่ัวแคนาดา 26 สาขาในสหราชอาณาจักร     
7 สาขาในออสเตรเลีย 34 สาขาในเม็กซิโก 10 สาขาในไต้หวัน 11 สาขาในเกาหลีใต้ 20 สาขาในญี่ปุ่น และ          
1 สาขาในสเปน โดยก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 25197 ผลการส ารวจปรากฎตามตารางท่ี 44 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงใน Costco wholesale 

      

     บริเวณด้านหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าส่ง Costco             บริเวณจุดวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง 

      

จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็งของซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าส่ง Costco 

___________________________ 

7
ที่มา : About Costco, http://www.costco.com/about.html  
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ตำรำงที่ 44 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำร์เก็ตค้ำส่ง Costco wholesale 

ขนำด/ประเภท รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

น  ำหนัก แหล่งผลิต รูปแบบ 

Jumbo 22.99 2 ปอนด์ อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

มีเปลือก ไว้หาง 

Large 

 

17.79 2 ปอนด์ อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก ผ่าหลัง 

กุ้งกุลาด า 12.49 1 ปอนด์ เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

 

กุ้งขาวต้ม ขนาด
Jumbo 

27.99 2 ปอนด์ อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

เด็ดหาง ผ่าหลัง 

กุ้งขาวต้ม ขนาด Large 

 

21.99 2 ปอนด์ อินโดนีเซีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง 

 

กุ้งขาวต้ม ขนาด 
Small 

19.89 

 

2 ปอนด์ 

 

เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

 

เด็ดหาง ผ่าหลัง 

 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจ Costco สาขา 18649 Vía Princessa, Santa Clarita, CA 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยใน Costco wholesale 

                

กุ้งดิบขนาด 31-40 รูปแบบไว้หาง น าเข้าจากไทย 

                                                      

กุ้งดิบขนาด 21-25 รูปแบบไว้หาง น าเข้าจากเวียดนาม 
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กุ้งสุกขขนาด 21-25 ไว้หาง น าเข้าจากอินเดีย 

               

เนื้อปลานิล (Tilapia) รูปแบบลอยน์ (loin) น าเข้าจากอินโดนีเซีย 
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เนื้อปลานิล (Tilapia) คลุกซอสกระเทียม เนย และซอสเพสโต (Pesto)8 

 

4.2.2 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหนำยในตลำดหลักประเภทตลำดอินทรีย์ (Organic) 

4.2.2.1 Whole Foods Market เป็นตลาดท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอินทรีย์ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดสารเคมี 
และผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตใส่ใจต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมในสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ท่ีวางจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์      
ท่ีหาซื้อไม่ได้ในตลาดหลักท่ัวไปและผลิตภัณฑ์บางประเภทมาจากผู้ผลิตโดยตรง ท้ั งนี้ราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่    
สูงกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดท่ัวไป ฐานผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง และได้รับความนิยม
อย่างมากในประเภทกลุ่มผู้รักสุขภาพ ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2523 ปัจจุบันมี 365 สาขาท่ัวสหรัฐฯ9 ผลการส ารวจ
ปรากฎตามตารางท่ี 45 

 

 

__________________________ 

8
Pesto sauce คือ ซอสรสชาติรูปแบบอาหารอิตาลีประกอบไปด้วย ใบกระเพราหยาบ กระเทียม เมล็ดสน และชีสพาร์มีซาน คลุกด้วยน้ ามันมะกอก ส่วนใหญ่น ามาประกอบ

เป็นอาหารประเภทสปาเกตตี้ 

9
ที่มา : Whole Foods Market History, http://www.wholefoodsmarket.com/company-info/whole-foods-market-history 

http://www.wholefoodsmarket.com/company-info/whole-foods-market-history
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รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงใน Whole Foods Market 

      

       บริเวณด้านหน้า Whole Foods Market                   บริเวณจุดวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง 

 

      

บริเวณจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงแบบสดและแช่เยือกแข็งของ Whole Foods Market 
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ลักษณะการจัดแบ่งวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงแบบยั่งยืนท้ังท่ีได้มาจากการเพาะเล้ียงและจับจากธรรมชาติซึ่ง 
Whole Foods Market ได้มีป้ายอธิบายถึงความหมายของเครื่องหมายการท าประมงแบบยั่งยืนอย่างชัดเจน 

ตำรำงที่ 45 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยใน Whole Foods Market 

ประเภท ขนำด/
ปริมำณ 

น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งที่มำ รูปแบบ เคร่ืองหมำย
รับรอง 

กุ้งขาวดิบ 26-30 16 ออนซ ์ 17.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง Whole Foods 
Responsibly 

farmed 

กุ้งขาวดิบ 31-40 16 ออนซ ์ 17.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง Whole Foods 
Responsibly 

farmed 

กุ้งขาวดิบ 41-50 16 ออนซ ์ 14.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หาง Whole Foods 
Responsibly 

farmed 
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ประเภท ขนำด/
ปริมำณ 

น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งที่มำ รูปแบบ เคร่ืองหมำย
รับรอง 

กุ้งขาวดิบ 

 

 2 ปอนด์ 32.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก 
ผ่าหลัง    
ไว้หาง 

Whole Foods 
Responsibly 
farmed และ 

BAP 

กุ้งขาวต้ม  2 ปอนด์ 27.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก 
ผ่าหลัง    
ไว้หาง 

Whole Foods 
Responsibly 
farmed และ 

BAP 

กุ้งขาวต้ม 

 

31-40 1 ปอนด์ 18.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก 
ผ่าหลัง    
ไว้หาง 

Whole Foods 
Responsibly 

farmed 

กุ้งขาว
แอตแลนติก

ดิบ 

21-25 1 ปอนด์ 19.99 สหรัฐฯ (จับ
จากธรรมชาติ) 

 Whole Foods 
Responsibly 

farmed 

กุ้งคีย์เวสต์
(Key west)

ดิบ 

 1 ปอนด์ 14.99 สหรัฐฯ (จับ
จากธรรมชาติ) 

 Whole Foods 
Responsibly 

farmed 

ปลานิลแช่
เยือกแข็ง 

 1 ปอนด์ 7.98 เอกวาดอร์ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

แบบแล่  Whole Foods 
Responsibly 

farmed 
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ประเภท ขนำด/
ปริมำณ 

น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งที่มำ รูปแบบ เคร่ืองหมำย
รับรอง 

 

Catfish แช่
เยือกแข็ง 

 1 ปอนด ์ 7.99 สหรัฐฯ (จาก
การเพาะเล้ียง) 

แบบแล่  Whole Foods 
Responsibly 

farmed 

ปลากะพง
ชิลี (Sea 

bass 
Chile) 

 1 ปอนด ์ 32.99 ออสเตรเลีย
(จับจาก

ธรรมชาติ) 

แบบแล่  MSC 

ปลา
ตาเดียว 
(Turbot) 

 1 ปอนด ์ 14.99 สหรัฐฯ (จับ
จากธรรมชาติ) 

สดแบบมี
กระดูก 

MSC 

หมายเหตุ : Whole Foods Responsibly farmed คือ เครื่องหมายท่ีให้การรับรองและตรวจสอบฟาร์มเล้ียงสัตว์
น้ าจากองค์การบุคคลท่ี 3 ก่อนท่ีจะน ามาวางจ าหน่ายในตลาด Whole Foods โดยผู้บริโภคสามารถมั่นใจ
ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีเครื่องหมายดังกล่าว มาจากฟาร์มเพาะเล้ียงท่ีได้มาตรฐาน คุณภาพสูงวัตถุดิบท่ีได้มาจากการ
เล้ียงท่ีปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโตหรือการใส่การใช้สารเคมีเพื่อรักษาคุณภาพ 

      Marine Stewardship Council (MSC) คือ เครื่องหมายท่ีให้การรับรองและออกเครื่องหมายทาง
ส่ิงแวดล้อมแก่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากการจับจากธรรมชาติและมาจากแหล่งทรัพยากรยั่งยืนโดยเป็นการรับรองจาก
องค์การบุคคลท่ี 3 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจ Whole Foods Market สาขา  6350 West 3rd Street, Los Angeles, California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 



142 
 

ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยใน Whole Foods 

               

กุ้งดิบขนาด 41-50 มีเปลือก แกะง่าย ได้จากการเพาะเล้ียงน าเข้าจากไทย 

 

              

กุ้งสุกขนาด 31-40 มีเปลือก ได้จากการเพาะเล้ียงน าเข้าจากไทย 
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ปลาทูน่าสเต็ก พร้อมท่ีจะน าไปประกอบอาหาร จับจากธรรมชาติ 

 

           

ปลาแซลมอน (Sockeye) พร้อมท่ีจะน าไปประกอบอาหาร จับจากธรรมชาติ 
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4.2.2.2 Trader Joe’s เป็นตลาดอินทรีย์ค้าปลีกในสหรัฐฯท่ีวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารประเภทอินทรีย์ 
หรือ ปลอดสารพิษ Trader Joe’s รณรงค์และวางขายผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีการใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมและใส่ใจ      
การผลิตท่ียั่งยืน ท้ังนี้ Trader Joe’s ไม่มีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ประมงบนผลิตภัณฑ์ประมงท่ีวางขาย และ
ไม่มีเครื่องหมายรับรองท่ีออกโดย Trader Joe’s แต่ใช้ช่ือ Trader Joe’s ช่ือเสียงและคุณภาพของตลาดเป็น     
ตัวรับรองและการันตีรับรองผลิตภัณฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในตลาด Trader Joe’s มีสาขาส่วนใหญ่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ตอนใต้ ปัจจุบันมีถึง 337 สาขาท่ัวสหรัฐฯ10 ผลการส ารวจปรากฎตามตารางท่ี 46 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงใน Trader Joe’s 

      

บริเวณด้านหน้า Trader Joe’s                              จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงประเภท 

 

 

 

 

____________________________ 

10
ที่มา : Trader Joe’s Our Story, http://www.traderjoes.com/our-story 
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บริเวณจุดวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงท้ังประเภทเพิ่มมูลค่าและประเภทสด แช่เยือกแข็ง 

 

ตำรำงที่ 46 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยใน Trader Joe’s 

ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งที่มำ รูปแบบ 

กุ้งขาวดิบ 21-30 1 ปอนด์ 12.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก    
ผ่าหลัง ไว้หาง 

กุ้งดิบ         
อาร์เจนติน่า 

20-35 1 ปอนด์ 9.99 อาร์เจนติน่า 
(จับจาก

ธรรมชาติ) 

ปอกเปลือก    
ผ่าหลัง 

กุ้งขาวต้ม 21-30 1 ปอนด์ 16.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก    
ไว้หาง 
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ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งที่มำ รูปแบบ 

กุ้งขาวต้ม 70-110 1 ปอนด ์ 9.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก    
ผ่าหลัง เด็ดหาง 

กุ้งขาวต้ม 51-70 1 ปอนด ์ 10.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก    
ผ่าหลัง เด็ดหาง 

กุ้งชุบแป้งทอด  16 ออนซ ์ 7.99 เวียดนาม (จาก
การเพาะเล้ียง) 

 

ปลาสวาย  1 ปอนด ์ 4.49 เวียดนาม (จาก
การเพาะเล้ียง) 

 

ปลานิลชุบแป้ง
ทอด 

 1 ปอนด ์ 5.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แบบแล่  

*ตลาดท่ีท าการส ารวจ Trader Joe’s สาขา 175 South Fairfax Ave, Gilmore Station, Los Angeles, CA 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยใน Trader Joe’s 

                

กุ้งดิบ ปอกเปลือก ผ่าหลัง ไว้หางขนาด 21-30 น าเข้าจากไทย 

 

                  

กุ้งสุก ปอกเปลือก ผ่าหลัง ไว้หางขนาด 70-90 น าเข้าจากไทย 
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กุ้งสุก ลอกเปลือก ไว้หาง ขนาด 21-30 น าเข้าจากไทย 

 

             

กุ้งชุบแป้งคลุกขนมปังแบบเทมปุระ พร้อมซอสซีอิ๊ว น าเข้าจากเวียดนาม 
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4.2.2.3 Erewhon เป็นตลาดท่ีมีการขายผลิตภัณฑ์ประเภทอินทรีย์ หรือ ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์  หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาจากการปรับแต่งทางพันธุกรรม Erewhon ถือว่าเป็นตลาดปลอดสารพิษล าดับแรกๆท่ีให้
เกษตรกรตกลงท าสัญญาเพื่อการเพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะไม่สามารถหาซื้อได้       
จากตลาดหลักท่ัวไป ซึ่งราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงกว่าตลาดหลักท่ัวไปฐานลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็น            
ผู้ท่ีมรีายได้ระดับกลางถึงสูง11 ผลการส ารวจปรากฎตามตารางท่ี 47 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงใน Erewhon 

      

            บริเวณด้านหน้า Erewhon                             จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงรูปแบบสด 

      

จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงซึ่งต้ังอยู่ใกล้บริเวณจ าหน่ายผักและผลไม้ 

_____________________ 

11
ที่มา : Simple Ingredients, Attune Foods, Simply Made, http://www.attunefoods.com/erewhon-history 

http://www.attunefoods.com/erewhon-history
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ตำรำงที่ 47 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยใน Erewhon 

ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งที่มำ เคร่ืองหมำย 

กุ้งขาวดิบ U15 1 ปอนด ์ 19.89 ไทย (จับจาก
ธรรมชาติ) 

Responsibly 
farmed 

ปลาแซลมอน  1 ปอนด ์ 17.95 แคนาดา (จับ
จากธรรมชาติ) 

Responsibly 
farmed 

ปลาคอด (Cod)  1 ปอนด ์ 9.95 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

Responsibly 
farmed 

ปลาฮาลิบัท 
(Halibut) 

 1 ปอนด ์ 29.99 แคนาดา (จับ
จากธรรมชาติ) 

Responsibly 
farmed 

หมายเหตุ : Responsibly farmed คือ เครื่องหมายท่ีให้การรับรองและตรวจสอบฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ าจากองค์การ
บุคคลท่ี 3 ก่อนท่ีจะน ามาวางจ าหน่ายในตลาด Erewhon โดยผู้บริโภคสามารถมั่นใจผลิตภัณฑ์ประมง                
ท่ีมีเครื่องหมายดังกล่าว มาจากฟาร์มเพาะเล้ียงท่ีได้มาตรฐาน คุณภาพสูงวัตถุดิบท่ีได้มาจากการเล้ียงท่ีปราศจาก
การใช้ยาปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต หรือการใส่การใช้สารเคมีเพื่อรักษาคุณภาพ 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจ Erewhon ต้ังอยู่ท่ี 7660 Beverly Boulevard, Los Angeles, California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยใน Erewhon 

 

กุ้งดิบรูปแบบเด็ดหัว ขนาด U/15 จับจากธรรมชาติ น าเข้าจากไทย 

4.2.3 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยในตลำดผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษของเชื อชำติต่ำงๆ 
(Ethnic/Cultural Food Market) 

 ตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะพิเศษของเช้ือชาติต่างๆ ได้แก่ ตลาดอาหารของประเภทประชากรท่ีมีลักษณะ
พื้นฐานด้านความเช่ือ ด้านประเพณีปฏิบัติและวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่งประเภทผู้บริโภคส่วนใหญ่               
มักเป็นชาวต่างชาติท่ีย้ายถิ่นฐาน อพยพ หรือเข้ามาศึกษาต่อในสหรัฐฯ ตลาดประเภทนี้นับว่าเป็นตลาดท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างมากในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากประชากรท่ีอาศัยอยู่ในมลรัฐนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติท่ีมา       
จากหลากหลายประเทศหลากหลายวัฒนธรรม อีกท้ังความนิยมดังกล่าวยังได้กระจายเข้าสู่วัฒนธรรมการบริโภค
ของชาวอเมริกันบางส่วนท่ีต้องการทดลองบริโภคอาหารต่างชาติ ตลาดประเภทนี้มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มจ านวนขึ้น       
ด้วยปัจจัยการเพิ่มของประชากรชาวต่างชาติในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 ผลิตภัณฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในตลาดประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการน าเข้ามาจากประเทศต้นก าเนิด
ตลาดนั้นๆ ไม่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดท่ัวไปในมลรัฐหรือในสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการ
ต่างๆโดยเฉพาะของชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆได้เป็นอย่างดี ราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ถูก แต่ผลิตภัณฑ์
ท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรงซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารส าเร็จรูป  ผัก และผลไม้จะมีการต้ังราคาท่ีค่อนข้างสูง 
โดยตลาดท่ีประเภทนี้ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากและมีฐานผู้บริโภคปริมารมาก ได้แก่ ตลาดจีน ตลาดกัมพูชา และ         
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ตลาดเวียดนาม ท้ังนี้ฐานผู้บริโภคของตลาดประเภทนี้ส่วนใหญ่ เป็นผู้ล้ีภัยหรือผู้อพยพซึ่งในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย   
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน เวียดนาม และกัมพูชา ท่ีมีรายได้ระดับล่างไปถึงรายได้สูงและเป็นชาวต่างชาติ  

ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีวางจ าหน่ายในตลาดประเภทนี้มีความหลากหลายมากกว่าตลาดหลักของชาวอเมริกัน 
อีกท้ังมีการจ าหน่ายสัตว์น้ ามีชีวิตเพื่อบริโภค ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาไม่สูงกว่าตลาดท่ัวไปมากนักและ     
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากบริษัทผู้ผลิตท่ีไม่มีการรับรองในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงท่ียั่งยืน หรือ ท่ีมาจากฟาร์ม
เพาะเล้ียงท่ีได้มาตรฐาน ท้ังนี้สามารถแบ่งประเภทประเภทตลาดดังกล่าวดังนี้ 

ตลำดอำหำรเอเชีย (Asian American Market) เป็นตลาดท่ีวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์     
ท่ีไม่มีจ าหน่ายท่ัวไปในตลาดหลัก และส่วนใหญ่น าเข้ามาจากประเทศในแถบทวีปเอเชีย โดยผลิตภัณฑ์ประมง       
ท่ีวางจ าหน่ายมีความหลากหลายมากกว่าตลาดหลัก อีกท้ังราคาไม่สูงนักกว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ประมง                 
ท่ีวางจ าหน่ายมีท้ังท่ีประเภทมีชีวิต ประเภทสด และประเภทแช่เยือกแข็ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการน าเข้าจาก   
หลายประเทศท่ัวโลกไม่จ ากัดแค่ประเทศในแถบทวีปเอเชีย ฐานผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นประชากรเช้ือสายเอเชียและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น จีน ฟิลิปปินส์ เกาหลี ไทยและลาวเป็นต้น ตลาดประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มจ านวนขึ้น
อย่างต่อเนื่องเนื่องจากประชากรเช้ือสายย้ายถิ่นฐาน และนักศึกษาเช้ือสายเอเชียท่ีเข้ามาศึกษาต่อ                     
ในสถาบันการศึกษาในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีจ านวนเพิ่มข้ึนต่อเนื่องทุกปี 

4.2.3.1 ซุปเปอร์มำร์เก็ตค้ำส่ง LAX-C เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าส่งและค้าปลีกบางส่วนเช้ือสายเอเชียในสหรัฐฯ 
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้ามาจากไทย ฐานผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชาวไทยและชาวเอเชียเช้ือสาย
อื่นๆท่ีอาศัยอยู่ในเขตลอสแอนเจลิส ผลการส ารวจปรากฎตามตารางท่ี 48 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงในซุปเปอร์มำร์เก็ตขำยส่ง LAX-C supermarket 

        

   บริเวณด้านหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าส่ง Lax-C      จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้ง 
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บริเวณจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงประเภทอื่นๆนอกจากประเภทกุ้งของซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าส่ง Lax-C 

ตำรำงที่ 48 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำร์เก็ตขำยส่ง LAX-C  

ประเภทผลิตภัณฑ์/
ขนำด 

รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯต่อปอนด์) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งขาวดิบ Extra-large 5.25 เอกวาดอร์ (จากการเพาะเล้ียง) เด็ดหัว มีเปลือก 

กุ้งขาวดิบ Extra-large 5.35 ฟิลิปปินส์ (จากการเพาะเล้ียง) เด็ดหัว มีเปลือก 

กุ้งขาวดิบ Large 4.95 อินเดีย (จากการเพาะเล้ียง) เด็ดหัว มีเปลือก 

กุ้งขาวดิบ Large 4.95 เอกวาดอร์ (จากการเพาะเล้ียง) เด็ดหัว 

กุ้งขาวดิบ Large 4.85 เอกวาดอร์ (จากการเพาะเล้ียง) เด็ดหัว มีเปลือก 

กุ้งขาวดิบ Medium 4.05 เอกวาดอร์ (จากการเพาะเล้ียง) เด็ดหัว มีเปลือก 

กุ้งขาวดิบ Medium 4.25 เอกวาดอร์ (จากการเพาะเล้ียง) มีเปลือก ไว้หัว ไว้หาง 
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ประเภทผลิตภัณฑ์/
ขนำด 

รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯต่อปอนด์) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งขาวดิบ Small 3.95 ฮอนดูรัส (จากการเพาะเล้ียง) มีเปลือก ไว้หัว 

กุ้งขาวดิบ Small 5.45 เวเนซูเอล่า (จากการเพาะเล้ียง) ปอกเปลือก ไม่ผ่าหลัง 

กุ้งขาวดิบ Small 4.15 เอกวาดอร์ (จากการเพาะเล้ียง) มีเปลือก ไว้หัว 

กุ้งขาวดิบ Extra-small 5.85 เอกวาดอร์ (จากการเพาะเล้ียง) ปอกเปลือก ไม่ผ่าหลัง 

กุ้งขาวดิบ Extra- Small 3.75 นิการากัวร์ (จากการเพาะเล้ียง) มีเปลือก เด็ดหัว 

กุ้งขาวดิบ Extra-Small 3.85 เอกวาดอร์ (จากการเพาะเล้ียง) มีเปลือก ไว้หัว 

กุ้งขาวดิบ Tiny 3.05 เวเนซูเอล่า (จากการเพาะเล้ียง) ไว้หัว 

กุ้งขาวดิบ Tiny 5.25 มาเลเซีย (จากการเพาะเล้ียง) ปอกเปลือก ไม่ผ่าหลัง 

กุ้งขาวดิบ Tiny 5.65 ไทย (จากการเพาะเล้ียง) ปอกเปลือก ไม่ผ่าหลัง 

กุ้งกุลาด า ขนาด Extra-
jumbo 

8.05 

 

เวียดนาม (จากการเพาะเล้ียง) 

 

มีเปลือก เด็ดหัว 

กุ้งกุลาด า ขนาด 
Jumbo 

7.95 บังคลาเทศ (จากการเพาะเล้ียง) มีเปลือก เด็ดหัว 
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ประเภทผลิตภัณฑ์/
ขนำด 

รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯต่อปอนด์) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งกุลาด า ขนาด Extra-
large 

6.75 อินเดีย (จากการเพาะเล้ียง) มีเปลือก เด็ดหัว 

กุ้งกุลาด า ขนาด Extra-
large 

6.65 อินโดนีเซีย (จากการเพาะเล้ียง) ปอกเปลือก ผ่าหลัง 

กุ้งกุลาด า ขนาด Large 6.65 อินเดีย (จากการเพาะเล้ียง) ปอกเปลือก ไม่ผ่าหลัง 

กุ้งกุลาด า ขนาด Large 5.35 อินโดนีเซีย (จากการเพาะเล้ียง) ปอกเปลือก ผ่าหลัง 

กุ้งกุลาด า ขนาด 
Medium 

5.55 อินโดนีเซีย (จากการเพาะเล้ียง) ปอกเปลือก ไม่ผ่าหลัง 

กุ้งก้ามกราม 1-2 ตัว 11.25  ไว้หัว 

กุ้งก้ามกราม 2-4 ตัว 10.85  ไว้หัว 

กุ้งก้ามกราม 4-6 ตัว 9.95  ไว้หัว 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าส่ง LAX-C  ท่ีต้ัง 1100 North Main Street, Los Angeles, California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2558 
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4.2.3.2 ซุปเปอร์มำร์เก็ต 99 Ranch เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษเช้ือสายเอเชียท่ีใหญ่

ท่ีสุดในสหรัฐฯ ตลาดสาขานี้วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้ามาจากจีนและไต้หวันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากผู้ก่อต้ัง    
เป็นชาวอเมริกัน เช้ือสายจีน และท าเลท่ีต้ังของตลาดส่วนใหญ่อยู่ใกล้บริเวณท่ีมีชาวจีนหรือชาวเอเชียอื่นๆอาศัย
อยู่เป็นจ านวนมาก ปัจจุบัน 99 Ranch มีมากกว่า 30 สาขาในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย12 ผลการส ารวจปรากฎ       

ตามตารางท่ี 49 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงในซุปเปอร์มำร์เก็ต 99 Ranch 

       

บริเวณด้านหน้าของซุปเปอร์มาร์เก็ต 99 Ranch       จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงท้ังรูปแบบสด และมีชีวิต 

        

บริเวณจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงท้ังรูปแบบมีชีวิตและรูปแบบแช่เยือกแข็งของซุปเปอร์มาร์เก็ต 99 Ranch 

____________________________________ 

12
ที่มา : www.grocery.com/99-ranch-market/  



157 
 

ตำรำงที่ 49 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มาร์เก็ต 99 Ranch 

ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งขาวดิบ 31-35 24 ออนซ ์ 8.99 เอกวาดอร์ (จาก
การเพาะเล้ียง 

 

กุ้งขาวดิบ 51-60 2 ปอนด์ 13.99 อินโดนีเซีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก      
ผ่าหลัง เด็ดหาง 

กุ้งขาวดิบ 31-40 2 ปอนด์ 11.99 อินโดนีเซีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก      
ผ่าหลัง 

กุ้งขาวดิบ 71-99 2 ปอนด์ 11.99 อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก      
ผ่าหลัง 

กุ้งขาวดิบ 100-200 12 ออนซ ์ 5.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก      
ไม่ผ่าหลัง 

กุ้งขาวดิบ 31-35 4 ปอนด์ 26.99 เอกวาดอร์ (จาก
การเพาะเล้ียง 

 

กุ้งขาวดิบ 30-40 4 ปอนด์ 28.99 เอกวาดอร์ (จาก
การเพาะเล้ียง) 

มีเปลือก ไว้หัว 
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ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งขาวดิบ 16-20 1 ปอนด ์ 6.99 อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

เด็ดหัว 

กุ้งขาวดิบ 30-40 1 ปอนด ์ 5.99 เอกวาดอร์ (จาก
การเพาะเล้ียง) 

ไว้หัว 

กุ้งขาวต้ม 41-50 2 ปอนด ์ 18.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก      
ผ่าหลัง เด็ดหาง 

กุ้งสลัด  100-200 12 ออนซ ์ 5.95 มาเลเซีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก      
ไม่ผ่าหลัง 

กุ้งกุลาด า 16-20 1 ปอนด ์ 11.99 อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

เด็ดหัว 

ปลานิล   1 ปอนด ์ 4.69 ไต้หวัน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

สดท้ังตัว 

Catfish  1 ปอนด ์ 2.99 สหรัฐฯ (จากการ
เพาะเล้ียง) 

สดท้ังตัว 

ปลานิลแดง 
(Red Tilapia) 

 1 ปอนด ์ 3.69 ไต้หวัน (จากการ
เพาะเล้ียง) 
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ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

ปลา
แอตแลนติก
แม็คเคอเรล
(Atlantic 
Mckerel) 

 1 ปอนด์ 2.99 นอร์เวย ์(จับจาก
ธรรมชาติ) 

 

ปลาคอด (Cod) 

 

 1 ปอนด์ 1.99 แคนาดา (จับ
จากธรรมชาติ) 

 

ปลาจาระเม็ด
ขาว (White 
Pomphret) 

 1 ปอนด์ 6.99 อินเดีย (จับจาก
ธรรมชาติ) 

 

ปลาแซลมอน 
(Sockeye) 

 1 ปอนด์ 3.99 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

 

ปลาสวาย 
(Striped 
Catfish) 

 1 ปอนด์ 4.99 เวียดนาม (จาก
การเพาะเล้ียง) 

แบบแล่  

หอยตลับ
มะนิลา 
(Manila 

 1 ปอนด์ 5.99 สหรัฐฯ (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ยังมีชีวิต 
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ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

Clams) 

ปูหิน (Rock 
crab) 

 1 ปอนด ์ 3.99 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

ยังมีชีวิต 

ปู (Dungeness 
Crab) 

 1 ปอนด ์ 6.99 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

ยังมีชีวิต 

ปลาหมึก 

หั่นวงแหวน 

 4 ออนซ ์ 5.99 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

 

ปลาหมึกกล้วย
ท้ังตัว 

 12 ออนซ ์ 3.99 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

 

หนวดปลาหมึก  14 ออนซ ์ 2.99 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

 

ปลาหมึกกล้วย  2.2 ปอนด ์ 4.99 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

 

ปลาหมึกสาย  1 ปอนด ์ 8.99 อินโดนีเซีย (จับ
จากธรรมชาติ) 
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ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ
(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

เนื้อป ูBlue 
Crab ส่วนก้าม 

 4 ออนซ ์ 6.99 จีน (จับจาก
ธรรมชาติ) 

 

ปูกระดองนิ่ม 
(Soft shell 

crab) 

 330 กรัม 11.99 อินโดนีเซีย (จับ
จากธรรมชาติ) 

 

หอยตลับอบใน
เนยกระเทียม 

 16 ออนซ ์ 5.99 จีน (จับจาก
ธรรมชาติ) 

 

หอยแมลงภู่อบ  16 ออนซ ์ 5.99 ชิลี (จับจาก
ธรรมชาติ) 

 

เนื้อหอยแมลงภู่  1.5 ปอนด์ 6.99 ชิลี (จากการ
เพาะเล้ียง) 

 

หอยแมลงภู่สี
เขียวเปลือกแข็ง 

 1.5 ปอนด์ 7.99 นิวซีแลนด์ (จาก
การเพาะเล้ียง) 

 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจซุปเปอร์มาร์เก็ต 99 Ranch  สาขา 140 West Valley Boulevard, San Gabriel, 

California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต 99 Ranch 

      

ปลาหมึกกระดองแช่เยือกแข็ง น าเข้าจากไทย 

                         

ปลาหมึกกระดองแช่เยือกแข็ง น าเข้าจากไทยและปลาหมึกกล้วยแช่เยือกแข็ง น าเข้าจากจีน 

                         

กุ้งดิบ ปอกเปลือก น าเข้าจากเวียดนามและกุ้งขาว เด็ดหัว มีเปลือก น าเข้าจากเอกวาดอร์ 
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4.2.3.3 Hawaii ซุปเปอร์มำร์เก็ตเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะเช้ือชาติจีนในสหรัฐฯ 
โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ท่ีวางจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้ามาจากหลายประเทศในทวีปเอเชีย  และส่วนใหญ่      
มาจากจีน ฐานผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นประเภทชาวเอเชียท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใก ล้เคียง ปัจจุบันมีเพียงสาขาเดียว
เท่านั้น13  ผลการส ารวจปรากฎตามตารางท่ี 50  

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงใน Hawaii ซุปเปอร์มำร์เก็ต 

          

       บริเวณด้านหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต Hawaii                         จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง 

          

ลักษณะการจัดวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งแช่เยือกแข็งและปลาหมึกแช่เยือกแข็ง 

___________________________ 

13
ที่มา : http://www.hawaii-supermarket.com/information.php?information_id=2 
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ตำรำงที่ 50 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยใน Hawaii ซุปเปอร์มำร์เก็ต 

ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งก้ามกราม 1-2 2 ปอนด ์ 21.99 อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

IQF 

กุ้งก้ามกราม 2-4 2 ปอนด ์ 19.99 บังคลาเทศ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

IQF 

กุ้งก้ามกราม 4-6 2 ปอนด ์ 17.99 บังคลาเทศ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

IQF 

กุ้งก้ามกราม 6-8 2 ปอนด ์ 16.99 บังคลาเทศ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

IQF 

กุ้งก้ามกราม 8-12 2 ปอนด ์ 13.99 บังคลาเทศ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

IQF 

กุ้งกุลาด า 31-34 4 ปอนด ์ 34.99 บังคลาเทศ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

เด็ดหัว 
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ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งขาวดิบ 100-200 12 ออนซ ์ 4.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก 

กุ้งขาวดิบ  2 ปอนด์ 15.99 อินโดนีเซีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก     
ไว้หาง 

กุ้งขาวดิบ  1 ปอนด์ 6.99 อินเดีย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก   
เด็ดหาง 

กุ้งขาวดิบ  24 ออนซ ์ 8.99 เอกวาดอร์ (จาก
การเพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก   
เด็ดหาง 

กุ้งขาวดิบ 60-70 2 ปอนด์ 13.99 อินโดนีเซีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

ปอกเปลือก   
เด็ดหาง ผ่าหลัง 

กุ้งขาวดิบ 91-110 4 ปอนด์ 16.99 เอกวาดอร์ (จาก
การเพาะเล้ียง) 

มีเปลือก เด็ดหัว 

กุ้งขาวดิบ 26-30 4 ปอนด์ 27.99 เอกวาดอร์ (จาก
การเพาะเล้ียง) 

 

ปลาคอดหิน 
(Rock cod) 

 1 ปอนด์ 16.99 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

ยังมีชีวิต 
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ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

ปลาเทร้าส์ 
(Trouts) 

 1 ปอนด ์ 8.99 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ 

ยังมีชีวิต 

Catfish  1 ปอนด ์ 4.95 สหรัฐฯ (จับจาก
ธรรมชาติ) 

ยังมีชีวิต 

ปลาหมึกกล้วย Jumbo 1 ปอนด ์ 1.49 จีน (จับจาก
ธรรมชาติ) 

 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจซุปเปอร์มาร์เก็ต Hawaii supermarket ต้ังอยู่ท่ี 120 East Valley Boulevard,         

San Gabriel, California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยใน Hawaii ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

            

กุ้งก้ามกราม ขนาด 2-4 ตัวต่อปอนด์จากบังคลาเทศ        กุ้งก้ามกราม ขนาด 4-6 ตัวต่อปอนด์จากบังคลาเทศ                                                                                  

 

             

กุ้งขาว มีเปลือก เด็ดหัว ขนาด 31-35 ตัวต่อปอนด์                 กุ้งก้ามกราม ขนาด 6-8 ตัวต่อปอนด์           

               น าเข้าจากเอกวาดอร์                                                น าเข้าจากเอกวาดอร์                   
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กุ้งขาว มีเปลือก เด็ดหัว ขนาด 36-40 ตัวต่อปอนด์          กุ้งขาว ไว้หัว มีเปลือก ขนาด 60-70 ตัวต่อปอนด์ 

                  น าเข้าจากเอกวาดอร์                                              น าเข้าจากเอกวาดอร์                                                     

 

               

กุ้งขาว มีเปลือก ไว้หัว ขนาด 40-50 ตัวต่อปอนด์            กุ้งขาว มีเปลือก เด็ดหาง ขนาด 31-35 ตัวต่อปอนด์ 

                 น าเข้าจากเอกวาดอร์                                                 น าเข้าจากเอกวาดอร์ 
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4.2.3.4 ซุปเปอร์มำร์เก็ต Shun Fat เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตลักษณะพิเศษท่ีวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะเช้ือชาติ

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากประเทศในแถบทวีปเอเชีย ผู้ก่อต้ังเป็นอเมริกันเช้ือสายจีนและเวียดนาม ผลิตภัณฑ์        
ท่ีวางจ าหน่ายในตลาด Shun Fat เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจาก ฮ่องกง ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น ไทยและเวียดนาม ปัจจุบัน     
มีท้ังหมด 15 สาขา ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเหนือ แคลิฟอร์เนียใต้ มลรัฐเนวาด้าและมลรัฐเท็กซัส14 ผลการส ารวจ
ปรากฎตามตารางท่ี 51 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงในซุปเปอร์มาร์เก็ต Shun Fat

      

      บริเวณด้านหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต Shun Fat             บริเวณจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงรูปแบบสด 

           

บริเวณจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงท้ังรูปแบบแช่เยือกแข็งและรูปแบบสดของซุปเปอร์มาร์เก็ต Shun Fat 

______________________ 

14
ที่มา : http://www.shunfatsupermarket.com/ 

 

http://www.shunfatsupermarket.com/
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ตำรำงที่ 51 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มาร์เก็ต Shun Fat 

ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งที่มำ รูปแบบ 

กุ้งก้ามกราม  2 ปอนด ์ 17.99 อินเดีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

 

กุ้งก้ามกราม 6-8 4 ปอนด ์ 14.99 เวียดนาม (จาก
การเพาะเล้ียง) 

 

กุ้งกุลาด า 21-25 4 ปอนด ์ 34.99 อินเดีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

เด็ดหัว 

กุ้งขาวดิบ 70-80 4 ปอนด ์ 17.99 เอกวาดอร์ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

ไว้หัว 

กุ้งขาวดิบ 50-60 4 ปอนด ์ 18.99 เอกวาดอร์ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

ไว้หัว 

กุ้งขาวดิบ 40-50 4 ปอนด ์ 17.99 เอกวาดอร์ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

ไว้หัว 

กุ้งขาวดิบ 30-40 4 ปอนด ์ 17.99 เอกวาดอร์ 
(จากการ

ไว้หัว 
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ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งที่มำ รูปแบบ 

เพาะเล้ียง) 

กุ้งขาวดิบ 91-110 4 ปอนด ์ 16.99 เอกวาดอร์ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

เด็ดหัว 

กุ้งขาวดิบ 71-90 1.8 กิโลกรัม 17.99 เอกวาดอร์ 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

เด็ดหัว 

กุ้งขาวดิบ 41-50 2 กิโลกรัม 19.99 อินโดนีเซีย 
(จากการ

เพาะเล้ียง) 

เด็ดหัว 

กุ้งขาวดิบ 26-30 4 ปอนด ์ 27.99 อินเดีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

เด็ดหัว 

กุ้งขาวดิบ 31-40 2 ปอนด ์ 14.99 อินเดีย (จาก
การเพาะเล้ียง) 

IQF เด็ดหาง 

กุ้งและหอยเชลล์สุก
ปรุงรส 

 12 ออนซ ์ 3.99 ไทย (จากการ
เพาะเล้ียง) 

 

ปลากระพงขาว 
(White snapper) 

 1 ปอนด ์ 2.99 ไต้หวัน (จาก
การเพาะเล้ียง) 

ยังมีชีวิต 
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ประเภท ขนำด/ปริมำณ น  ำหนัก รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ) 

แหล่งที่มำ รูปแบบ 

ปลากระพงแดง 
(Red snapper) 

 1 ปอนด ์ 2.99 เม็กซิโก (จับ
จากธรรมชาติ) 

ยังมีชีวิต 

ปลาจาระเม็ดด า 

(Black pomphret) 

 1 ปอนด ์ 2.99 ไต้หวัน (จับจาก
ธรรมชาติ) 

ยังมีชีวิต 

ปลากระพง
นิวซีแลนด์ (New 

Zealand 
snapper) 

 1 ปอนด ์ 3.99 นิวซีแลนด์ (จับ
จากธรรมชาติ) 

ยังมีชีวิต 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจซุปเปอร์มาร์เก็ต Shun Fat ต้ังอยู่ท่ี 421 North Atlantic Boulevard, Monterey Park, 

California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
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ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงที่จ ำหน่ำยในซุปเปอร์มาร์เก็ต Shun Fat 

                

             ปลาหมึกกล้วยแช่เยือกแข็ง                             กุ้งขาวมีเปลือก ไว้หัว น าเข้าจากเอกวาดอร์ 

 

 

ลักษณะการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งของซุปเปอร์มาร์เก็ต Shun Fat 
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-ตลำดอำหำรเม็กซิกัน (Mexican Market) เป็นตลาดท่ีวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ท่ีน าเข้า         
มาจากเม็กซิโกและประเภทประเทศในแถบอเมริกาใต้ ฐานผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชาวเม็กซิกันและชาวต่างชาติ   
จากประเทศในแถบอเมริกาใต้ ท้ังนี้จากการส ารวจพบว่าผลิตภัณฑ์ประมงส่วนใหญ่ท่ีวางจ าหน่ายในตลาดประเภท
นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีการน าเข้าจากประเทศในทวีปเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้ง        
เป็นผลิตภัณฑ์น าเข้าจากเอกวาดอร์ท้ังหมด อีกท้ังผลิตภัณฑ์ประมงท่ีวางจ าหน่ายมีปริมาณไม่มากและไม่
หลากหลายเมื่อเทียบกับตลาดประเภทเดียวกันสัญชาติเอเชีย ผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้มีราคาไม่สูงนัก      
เมื่อเทียบกับตลาดหลักท่ัวไปท่ีมีสินค้าหลากหลายกว่า โดยในมลรัฐแคลิฟอร์ เนียมีแนวโน้มการเพิ่มจ านวน
ประชากรชาวเม็กซิกันและชาวอเมริกาใต้อย่างต่อเนื่อง ตลาดประเภทนี้จึงมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มจ านวนขึ้นเช่นกัน 

4.2.3.5 Vallarta supermarket เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีกในสหรัฐฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อฐานผู้บริโภค
ชาวเม็กซิกันและชาวอเมริกาใต้ เปิดด าเนินธุรกิจมากว่า 25 ปี ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ท่ีวางขายเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
พื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งบางส่วนไม่สามารถซื้อหาได้จากตลาดหลักท่ัวไป ปัจจุบันมี 41 สาขาท่ัวมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย15  ผลการส ารวจปรากฎตามตารางท่ี 52 

รูปแบบกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประมงในซุปเปอร์มาร์เก็ต Vallarta 

        

      บริเวณด้านหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต Vallarta                         บริเวณจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง 

 

__________________________ 

15
ที่มา : http://www.vallartasupermarkets.com/en/about-us 

http://www.vallartasupermarkets.com/en/about-us
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บริเวณจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงรูปแบบสดประเภทกุ้ง ปลา และปลาหมึก 

ตำรำงที่ 52 ผลกำรส ำรวจผลิตภัณฑ์ประมงที่มีวำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มาร์เก็ต Vallarta 

ประเภท ขนำด รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ/ปอนด์) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

กุ้งขาว 30-40 7.99 เอกวาดอร์ (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หัว 

กุ้งขาว 41-50 7.99 เอกวาดอร์ (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หัว มีเปลือก 

กุ้งขาว 60-70 5.99 เอกวาดอร์ (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ไว้หัว 

ปลาสวาย  1 ปอนด ์ 2.99 เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แบบแล่  
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ประเภท ขนำด รำคำ(ดอลลำร์
สหรัฐฯ/ปอนด์) 

แหล่งผลิต รูปแบบ 

ปลาสวาย  2 ปอนด์ 7.99 เวียดนาม (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แบบแล่  

ปลานิล  1 ปอนด์ 3.49 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แบบแล่  

ปลาจะละเม็ดทอง
(Golden 

pomphret) 

1 ปอนด์ 3.99 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

ท้ังตัว 

ปลาพอลล็อค
แปซิฟิก (Pacific 

Pollock) 

3 ปอนด์ 9.99 จีน (จับจากธรรมชาติ) ไม่มีหนัง 

Catfish 2 ปอนด์ 9.99 สหรัฐฯ (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แบบแล่ (Fillet) 

ปลานิล  2 ปอนด์ 7.99 จีน (จากการ
เพาะเล้ียง) 

แบบแล่ (Fillet) 

*ตลาดท่ีท าการส ารวจซุปเปอร์มาร์เก็ต Vallarta สาขา 18571 Soledad Canyon Rd, Canyon Country, 

California 

**ส ารวจเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 
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บทวิเครำะห์ผลกำรส ำรวจตลำดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดและแนวโน้มในอนำคต 

จากการส ารวจพบว่าในตลาดหลักช้ันน าในเขตนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ยังคงมีผลิตภัณฑ์
ประเภทกุ้งจากไทยวางจ าหน่ายอยู่ในหลายรูปแบบท้ังผลิตภัณฑ์กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง และผ ลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า        
ซึ่งตลาดหลักประเภทปลอดสารพิษ ได้แก่ Whole Foods และ Trader Joe’s ผลิตภัณฑ์ประเภทกุ้งท่ีวาง
จ าหน่ายในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากไทย ท าให้เห็นว่าตลาดค้าปลีกช้ันน าในเขตนครลอสแอนเจลิส
ยังคง     ให้ความเช่ือมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากไทย หรือไม่ก็อาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีคงค้างสต็อกมาจากปี             
ท่ีผ่านมาแล้วทางตลาดเพิ่งจะน าออกมาจ าหน่าย เนื่องจากตลาดหลัก เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต Stater Bros ท่ีเคย   
วางจ าหน่ายกุ้งดิบจากไทย แต่ปัจจุบันกลับเปล่ียนมาวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทกุ้งท่ีมาจากอินเดียและ
อินโดนีเซียแทน ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ประมงท่ีวางจ าหน่ายในตลาดหลักส่วนใหญ่บรรจุในห่อ หรือบรรจุภัณฑ์  
ท่ีดูสวยงาม ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชัดเจน และเป็นการบรรจุในห่อพลาสติกท่ีสามารถปิดกลับไปเก็บได้อีก  

ขณะท่ีตลาดท่ีวางขายผลิตภัณฑ์ลักษณะพิเศษตามเช้ือชาติ จากการส ารวจดูเหมือนว่าเป็นตลาดท่ีไม่ค่อย
ใส่ใจในด้านคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์มากนัก อีกท้ังไม่มีผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งจากไทย       
วางจ าหน่าย ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากเอกวาดอร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย และมักบรรจุในกล่องกระดาษ 
ลักษณะบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปทรงนัก ขณะท่ีผลิตภัณฑ์บางส่วนทางตลาดจะน ามาละลายและจ าหน่ายในลักษณะ      
ตัก ช่ังน้ าหนักขาย ในด้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเช้ือชาติเม็กซิโก ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีวางจ าหน่ายส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
ประเภทกุ้งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากประเทศในแถบอเมริกาใต้ท้ังหมด เช่น เอกวาดอร์ และ ฮอนดูรัส ขณะท่ี
ประเภทปลาอื่นๆเป็นการผลิตภัณฑ์ท่ีมาจาก จีน และ เวียดนาม 

แนวโน้มในอนาคตคาดว่าผู้บริโภคยังคงให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ประมงท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีสามารถ
ปิดกลับไปได้อีก ผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณส าหรับ 1-2 คนคาดว่าจะเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในตลาดหลักท่ัวไปในสหรัฐฯ
เพราะสะดวกในการขนย้ายไปมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตไปบ้าน ขณะท่ีผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีขนาดบรรจุใหญ่จะได้รับ
ความนิยมในตลาดขายส่งท่ีผู้บริโภคจับจ่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับครอบครัว เช่น ตลาดขายส่ง Costco อีกด้านหนึ่ง    
ท่ีน่าสนใจคือผลิตภัณฑ์ท่ีมีกระบวนการตรวจสอบกลับหรือ Traceability ชัดเจนถึงแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบและ 
วิธีการผลิต และผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากแหล่งทรัพยากรท่ียั่งยืนหรือ Sustainability ก าลังเป็นแนวโน้มท่ีผู้บริโภค    
เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเช่นกัน 
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4.3 สถำนกำรณ์กำรรณรงค์กำรรับรองผลิตภัณฑ์ประมงที่มีกำรผลิตแบบยั่งยืนในสหรัฐฯ (Sustainable 
Seafood) 

 การรับรองผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีการผลิตแบบยั่งยืนในสหรัฐฯ เป็นการรับรองจากองค์ก ารบุคคลท่ี 3        
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีการอยู่อาศัยเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามธรรมชาติ หรือมีสภาพการขยายพันธุ์
ต่อเนื่องได้ดีจากการเพาะเล้ียงในฟาร์ม อีกท้ังยังเป็นการให้ความส าคัญไปท่ีการควบคุมการท าประมงเกินควร และ
ควบคุมการใช้เครื่องมือการท าประมงท่ีท าลายส่ิงแวดล้อมทางทะเล ท้ังนี้  ปัญหาส าคัญเกิดขึ้นจากการท าประมง
เกินควรและการท าลายทรัพยากรทางทะเลอันเนื่องมากจากการท าประมง ซึ่งการรณรงค์ในสหรัฐฯครั้งแรกเกิดขึ้น
ในช่วงปี 2523 เป็นการประท้วงการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงประเภททูน่ากระป๋อง ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาการจับ
สัตว์น้ าประเภทนอกเป้าหมาย จากการใช้อุปกรณ์ประมงอวนลากในการจับทูน่า  ส่งผลให้สัตว์น้ าประเภทอื่นๆ       
ท่ีไม่ต้องการติดมากับอวน โดยเฉพาะ ปลาโลมา ในปี 2533 จึงมีการก าหนดเครื่องหมายด้านส่ิงแวดล้อม (Eco-
label) ขึ้น ได้แก่ Dolphin Safe โดยเป็นการให้องค์การอิสระบุคคลท่ี 3 มาร่วมประเมินขั้นตอนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ประเภททูน่าของบริษัทนั้นๆ ต้องเป็นการผลิตท่ีไม่ท าอันตรายต่อปลาโลมาและสัตว์น้ าอื่นๆท่ีไม่เป็น       
ท่ีต้องการ ขณะท่ีเครื่องหมายรับรองเพื่อการประมงท่ีมีการผลิตแบบยั่งยืนเครื่องหมายแรก เกิดขึ้นในปี 2540 
ได้แก่เครื่องหมาย Marine Stewardship Council (MSC) 

 ขณะเดียวกัน ยังมีการรณรงค์อื่นๆ ได้แก่ การให้ความส าคัญทางด้านการให้ความรู้แก่สาธารณะและ
ผู้บริโภค (Awareness campaigns) เพื่อกระตุ้นให้มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากบริษัทหรือผู้ผลิต                
ท่ีให้ความส าคัญและใส่ใจกับสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ต่อต้านไม่ซื้อผลิตภัณฑ์บางประเภทจากบางบริษัทผู้ผลิต     
ท่ีไม่ใส่ใจต่อผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมอย่างส้ินเชิง แนะแนวด้านการบริโภคอาหารทะเลว่าผลิตภัณฑ์ประมง
ประเภทใดมาจากการท าประมงท่ีมีการจัดการอย่างดีไม่กระทบส่ิงมีชีวิตอื่นๆในธรรมชาติ โดยการจัดการ         
แบ่งประเภทของความอุดมสมบูรณ์ออกเป็น 3 สีคือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ซึ่งรวมถึงส ารวจจากความอุดม
สมบูรณ์ของส่ิงมีชีวิต ท่ียังคงเหลือหลังจากได้รับผลกระทบจากการใช้เครื่องมือการประมงเพื่อจับสัตว์น้ านั้นๆ โดย
สีแดง ระบุว่าให้หลีกเล่ียงผลิตภัณฑ์ประมงประเภทดังกล่าว สีเหลืองระบุว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงประเภทนั้นๆ
ส่งผลกระทบบางส่วนต่อสัตว์น้ า และสีเขียวระบุว่าไม่เกิดผลกระทบใดๆ  

กรณีตัวอย่าง Whole Foods Market เป็นตลาดท่ีมีการรณรงค์ในด้านส่ิงแวดล้อมรวมถึงการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประมงอย่างยั่งยืน (Sustainability) อย่างจริงจังท่ีสุดสาขาหนึ่ง ซึ่งนอกจากวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ประมงท่ีได้รับการรับรองและได้รับเครื่องหมาย Marine Stewardship Council (MSC) แล้ว Whole Foods 
Market ยังได้จัดต้ังองค์การอิสระบุคคลท่ี 3 ขึ้นมาท าหน้าท่ีตรวจสอบและออกเครื่องหมายรับรองให้กับผลิตภัณฑ์           
ท่ีวางจ าหน่ายใน Whole Foods Market โดยเฉพาะ ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์ประมงดังกล่าวอาจเป็นผลิตภัณฑ์ประมง       
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ท่ีไม่ได้มีการรับรองจาก MSC ใน Whole Foods Market ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีวางจ าหน่ายโดยเฉพาะประเภท     
กุ้งขาวแช่เยือกแข็งมาจากไทยท้ังหมด ส่วนผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาประเภทต่างๆส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีมาจากการจับจากธรรมชาติและน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ  

ด้านราคาผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีเครื่องหมายรับรองท่ีมีวางจ าหน่ายในตลาดหลักท่ัวไป เช่น Walmart หรือ 
Pavillions ราคาไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประมงท่ัวไปท่ีไม่มีเครื่องหมายรับรองมากนัก ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์
ประมงประเภทและขนาดเดียวกันได้รับเครื่องหมายรับรองท่ีมีวางจ าหน่ายในตลาดประเภทผลิตภัณฑ์อินทรีย์     
กลับมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีวางจ าหน่ายในตลาดท่ัวไปอย่างมาก ตัวอย่ างเช่น  ผลิตภัณฑ์ประมงประเภท      
กุ้งขาวดิบ ขนาด 26-30 ปริมาณ 1 ปอนด์  Whole Foods ต้ังราคาไว้ที่ 17.99 ขณะท่ี Stater’s Bros ต้ังราคา
ไว้ที่ 9.99 คิดเป็นสัดส่วนท่ีต่างกันถึงร้อยละ 80 (ตารางท่ี 41 และ ตารางท่ี 45) 

อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้รับการรับรองให้ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ประมงยั่งยืนท่ีมีวางจ าหน่าย
ในตลาดหลักท่ัวไปมีจ านวนน้อยหรือบางสาขาแทบจะไม่มีจ าหน่ายเลย ซึ่งผลิตภัณฑ์ประมงท่ีวางจ าหน่ายในตลาด
หลักท่ัวไปส่วนใหญ่มีเครื่องหมาย Best Aquaculture Practices (BAP) เท่านั้น ขณะท่ี ในตลาดค้าปลีก          
ขนาดใหญ่อย่างเช่น Walmart มีผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้รับการรับรองและมีเครื่องหมาย MSC เฉพาะแต่ผลิตภัณฑ์
ประเภทปลาและได้มาจากการจับจากธรรมชาติเท่านั้นและส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ  

เคร่ืองหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนกำรรณรงค์ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีกำรผลิตยั่งยืนทั่วโลก 
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4.3.1 ประเภทเคร่ืองหมำยรับรองท่ีมีกำรใช้จริงในตลำดเขตนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 Marine Stewardship Council (MSC) เป็นองค์การอิสระท่ีไม่เน้นผลประโยชน์ (Non-profit 
organization) ระดับโลก ก่อตั้งครั้งแรกในสหราชอาณาจักร มุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ทางทะเล โดยภารกิจหลักขององค์การคือการให้องค์การอิสระบุคคลท่ี 3 ให้การรับรองและออกเครื่องหมาย
รับรองแก่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากการจับธรรมชาติ ท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรยั่งยืนไม่รวมผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก             
การเพาะเล้ียง โดยมาตรฐานการรับรองแบ่งออกเป็นกฎหลัก 3 ข้อ 

 1. ผู้ท าประมงจับสัตว์น้ านั้นๆต้องมั่นใจว่าการท าประมงท่ีเกิดขึ้นจะยังคงเหลือไว้ซึ่งปริมาณสัตว์น้ า        
ในแหล่งน้ าธรรมชาตินั้นๆ อย่างอุดมสมบูรณ์ 

 2. ผู้ท าประมงต้องใส่ใจต่อผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการท าประมงนั้ นๆ โดยให้ผลกระทบกระทบ         
ต่อห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติน้อยท่ีสุด 
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 3. ผู้ท าประมงจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการวางแผนการจัดการท่ีดีเพื่อตอบสนอง  
ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น 

หลังจากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย MSC แล้วผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ประจ าปีให้กับองค์การเป็นเงิน 250-2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี รวมท้ังจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าเข้าร่วม
องค์การซึ่งทางองค์การอ้างว่าเครื่องหมาย MSC ช่วยให้ผู้บริโภคสังเกตหรือสนใจผลิตภัณฑ์นั้นๆมากขึ้น          
โดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นท่ี 0.5% ขึ้นอยู่กับรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงท่ีไ ด้รับอนุญาติ                   
ให้ใช้เครื่องหมาย MSC ท้ังหมดของบริษัทนั้นๆ 

 Aquaculture Stewardship Council (ASC) เป็นองค์การอิสระท่ีไม่เน้นผลประโยชน์ ก่อต้ัง
ขึ้นครั้งแรกด้วยความร่วมมือของ 2 องค์การอิสระกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล World Wildlife Fund (WWF)16 
และ Dutch Sustainable Trade Initiative (IDF)17 เพื่อให้การรับรองว่าผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้จากฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตว์น้ านั้นๆเป็นฟาร์มท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานระดับโลกท่ีได้รับการพัฒนาจากการสนทนาท่ีเกิดขึ้นจาก
ผู้คนหลากหลายอาชีพกว่า 2,000 คน ซึ่งการสนทนาดังกล่าว เรียกว่า WWF Aquaculture Dialogues18  

__________________________ 

16 
World Wildlife Fund (WWF) คือ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล เป็นองค์การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยยับยั้งการท าลายส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนให้มนุษย์  

อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และใช้พลังงานทดแทน ปัจจุบันเน้นการท างานในด้านป่าไม้ ระบบนิเวศวิทยาของพื้นน้ า มหาสมุทรรวมทั้งชายฝ่ังทะเล สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ การบ าบัด

สารพิษที่เกิดจากสารเคมี องค์การสาขาน้ีเป็นองค์การอนุรักษ์อิสระใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีผู้สนับสนุนมากกว่า 5 ล้านรายจากทั่วโลก ด าเนินโครงการอนุรักษ์ต่างๆ 12,000 

โครงการ     ใน 153 ประเทศ 

17
Dutch Sustainable Trade Initiative (IDF) คือ โครงการที่ช่วยท าหน้าที่เร่งและยกระดับการค้าแบบยั่งยืน ด้วยการท าให้เกิดการร่วมมือของหน่วยงานระดับแนวหน้า    

จากหลายประเทศ อาทิ องค์การเพื่อสังคม วัฒนธรรมและพลเมือง รัฐบาล และผู้ที่ถือประโยน์ร่วมอื่นๆ โดยใช้การประชุมแบ่งปันข้อมูลหรือประเด็นที่น่าสนใจ สร้างความ

แข็งแกร่ง แบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การน้ันๆ 

18
WWF Aquaculture Dialogues คือ การร่วมสนทนาเพื่อบรรลุข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐานของการประกอบการฟาร์มเพาะเล้ียง ในแง่ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด ซ่ึงมาตรฐานที่ได้จะเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานอิสระบุคคลที่ 3 ท าหน้าที่รับรองฟาร์มน้ัน ผู้ร่วมประกอบการสนทนามีมากกว่า 2,000 คน ประกอบ

อาชีพเกษตรกร นักอนุรักษ์ นักการศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐบาล และ อาชีพอื่นๆ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


182 
 

 ท้ังนี้การสนทนาดังกล่าวน าพาไปสู่บทสรุปของ  7 มาตรฐานหลักหรือข้อปฏิบัติท่ี ASC จะให้องค์การ
อิสระบุคคลท่ี 3 น าไปใช้รับรองฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด มาตรฐานหลักดังกล่าวท่ี
ก าหนดให้ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ประกอบด้วย 

1. ผู้ประกอบการต้องเคารพกฎหมายของประเทศท่ีประกอบการนั้นๆ 

 2. ผู้ประกอบการต้องช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการคงอยู่ของจ านวนสัตว์ในธรรมชาติ 

3. ผู้ประกอบการต้องช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 

4. ผู้ประกอบการจะต้องช่วยอนุรักษ์และรักษาความหลากหลายของสายพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะสัตว์น้ า      
ในธรรมชาติ 

5. ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่อประเภทอาหารที่ให้กับสัตว์ที่เพาะเล้ียง 

 6. ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงต่อสุขภาพของสัตว์ท่ีเพาะเล้ียง (หลีกเล่ียงการใช้สารเคมี และสาร
ปฏิชีวนะ) 

7. ผู้ประกอบการต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก ดูแลสุขภาพและความปลอดภัย      
ของลูกจ้าง การให้อิสระในการรวมก่อต้ังกลุ่มต่างๆของลูกจ้าง และการให้ความร่วมมือต่อชุมชน 

ท้ังนี้มาตรฐานดังกล่าวจะให้การรับรองครอบคลุมฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 12 กลุ่มสายพันธุ์ ได้แก่ 
ปลาแซลมอน กุ้ง ปลานิล ปลาแพนกาเซียส ปลาเทร้าส์ หอยเป๋าฮื้อ (Abalone)  หอยนางรม (Oyster) 
หอยแมลงภู่ (Mussels) หอยลาย (Clams) หอยเชลล์ (Scallop) ปลา (Seriola) และ ปลาช่อนทะเล (Cobia) 

Best Aquaculture Practices (BAP) คือ เครื่องหมายรับรองท่ีออกโดย Aquaculture 
Certification Council (ACC) ซึ่งเป็นองค์การอิสระในสหรัฐฯท่ีให้บริการรับรองกระบวนการเล้ียงสัตว์น้ า         
ตามมาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) 3 ประเภท ประกอบด้วย 

 1. มาตรฐานส าหรับโรงเพาะฟักกุ้ง (Shrimp Hatchery) 
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 2. มาตรฐานส าหรับฟาร์มเล้ียงกุ้ง (Shrimp Farm) 

3. มาตรฐานส าหรับโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูป 

 ท้ังนี้ข้อก าหนดมาตรฐาน BAP ครอบคลุม 4 หัวข้อหลักๆ ประกอบด้วย ด้านชุมชน (Community)    
ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และด้านการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) มาตรฐาน BAP เป็นมาตรฐานท่ีสมัครใจของเอกชนในการเข้ารับการรับรอง ไม่ใช่ระเบียบบังคับ
โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาสาขาสหรัฐฯ (USFDA)  

Seafood Forever (Responsibly Sourced) เป็นเครื่องหมายท่ีออกโดยบริษัท Aqua 
Star ซึ่งเป็นบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็งในสหรัฐฯ ให้การรับรองและรับประกันต่อผู้บริโภค             
ว่าผลิตภัณฑ์ประมงท่ีผลิตโดยบริษัท Aqua Star เป็นการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงแบบยั่งยืน   
อีกท้ังวัตถุดิบท่ีได้มาจากฟาร์มเพาะเล้ียงท่ีมีความรับผิดชอบได้มาตรฐาน ท้ังนี้มาตรฐานของบริษัท Aqua stars 
แบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ประกอบด้วย 

 1. มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 

 2. มาตรฐานด้านจริยธรรม (Ethnical Standards) 

 3. มาตรฐานด้านการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

 4. มาตรฐานด้านความรับผิดชอบโดยการใช้วัตถุดิบท่ีมาจากแหล่งประมงแบบยั่งยืน (Responsible) 

-Whole Food Market Responsibly farmed เป็นเครื่องหมายท่ีให้การรับรองและ
ตรวจสอบฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ก่อนท่ีจะน ามาวางจ าหน่ายในตลาด Whole Foods Market มาตรฐาน           
ท่ี Whole Foods Market ใช้ในการรับรองแบ่งเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย 
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 1. ห้ามใช้สารปฏิชีวนะ ไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ประเภทสัตว์ปีก  และ       
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

 2. ไม่ตัดแต่งทางพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์ประมงและไม่ผลิตสัตว์น้ าจากเซลล์เดียวกัน (Cloned)  

 3. ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุด 

 4. ไม่เพิ่มเติมการใช้สารเคมีเพื่อรักษาคุณภาพ เช่น โซเดียมไบซัลไฟต์ (Sodium Bisulfite) โซเดียมไทร
โพลีฟอสเฟต (Sodium tri-polyphosphate (STP)) หรือ โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ (Sodium metabisulfite) 

 5. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ต้ังแต่ฟาร์มเพาะเล้ียงถึง Whole Foods Market 

 6. ตรวจสอบโดยองค์การอิสระบุคคลท่ี 3 

 ท้ังนี้มาตรฐานดังกล่าว ครอบคลุมและรับรองฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าหลายประเภท ตัวอย่างเช่น กุ้ง 
ปลาแซลมอน ปลาเทร้าส์ ปลานิล และ Catfish เป็นต้น 

 

ท้ัง 3 เครื่องหมายเป็นการรับรองโดยตลาด Whole Foods ท่ีออกให้กับผลิตภัณฑ์ประมงท่ีไม่อยู่ในกลุ่มท่ีองค์การ 
Marine Stewardship Council (MSC) ให้การตรวจสอบและรับรอง ซึ่งเครื่องหมาย 3 สีนี้จะรับรองให้กับ       
ท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีจับได้จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมาจากการเพาะเล้ียง  

สีเขียว คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด หรือ Best Choices ซึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้มาจาก           
การจับจากธรรมชาติหรือจากการเพาะเล้ียงท่ีมีการจัดการอย่างดี ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ  ท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

สีเหลือง คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้เป็นตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดแต่ก็เป็นตัวเลือกท่ีสามารถยอมรับได้ หรือ Good Alternatives 
ซึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประมงท่ีการได้มาไม่ว่าจากการจับจากธรรมชาติหรือจากการเพาะเล้ียง ส่งผลกระทบ         
ต่อส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตอื่นๆในแหล่งน้ าธรรมชาติเล็กน้อย 
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สีแดง คือ ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีควรหลีกเล้ียง  หรือ Avoid หมายถึงผลิตภัณฑ์ประมงท่ีไม่ว่าจะได้มาจาก               
การจับจากธรรมชาติหรือจากการเพาะเล้ียง แต่วิธีการผลิตส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อส่ิงแวดล้อมและ            
ต่อส่ิงมีชีวิตอื่นๆในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยการรับรองดังกล่าวเป็นการตรวจสอบและรับรองโดยองค์การไม่แสวงหา
ผลก าไร ได้แก่ Blue Ocean Institute, BOI19 และ Seafood Watch, Monterey Bay Aquarium20 

-Dolphin-Safe label เป็นเครื่องหมายท่ีถูกใช้ครั้งแรกในสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมายท่ีเรียกว่า 
Dolphin Protection Consumer Information Act21 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย US Marine Mammal 
Protection Act22 เริ่มต้นขึ้นจากองค์การ Earth Island Institute (EII) เป็นองค์การไม่แสวงหาผลก าไรในสหรัฐฯ 
สร้างข้อตกลงกับหลายบริษัทรายใหญ่ของโลกท่ีผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ในข้อตกลงท่ีว่าจะต้องผลิตและจ าหน่าย
เฉพาะแต่ปลาทูน่าท่ีถูกจับได้และไม่มีการไล่จับหรือวางอวนล้อม ท าร้ายหรือท าให้ปลาโลมาเสียชีวิตแต่อย่างใด   
เนื่องจากในธรรมชาติปลาโลมามักจะติดอวนล้อมของชาวประมงท่ีท าการจับปลาทูน่า โดยเฉพาะ  ปลาทูน่า     
ครีบเหลือง (Yellowfin) ซึ่งปลาโลมามักว่ายน้ ารวมในกลุ่มเดียวปลาทูน่าครีบเหลืองเสมอ มักท าให้ปลาโลมา
บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  

______________________ 

19
Blue Ocean Institute (BOI) เป็นองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไร ที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกที่นครนิวยอร์ก ท าหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ประชากรสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด     

กับท้องทะเลผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวรรณกรรม โดยการให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับส่ิงมีชีวิตในทะเล เพื่อส่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง  และ         

ช่วยอนุรักษ์ส่ิงมีชีวิตในทะเลต่อไป 

20
 Seafood Watch, Monterey Bay Aquarium คือ โครงการที่ช่วยให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ประมงไม่ว่าจะเป็น

ที่มาจากการจับจากธรรมชาติ หรือมาจากการเพาะเล้ียง ให้เลือกซ้ือแต่ผลิตภัณฑ์ที่กระบวนการผลิตรับผิดชอบและใส่ใจต่อความอุดมสมบูรณ์ข องส่ิงมีชีวิตในแหล่งน้ า

ธรรมชาติ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในความรับผิดชอบของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง Monterey มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

21
Dolphin Protection Consumer Act คือ กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์ห้ามปลอมแปลงเครื่องหมายรับรอง Dolphin-Safe เพื่อมาใช้กับผลิตภัณฑ์

ปลาทูน่าที่ไม่ได้ผ่านการรับรองตามาตรฐาน Dolphin-Safe อย่างแท้จริง 

22
The Marine Mammal Portection Act of 1972 (MMPA) เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล 

โดยเฉพาะปลาโลมา 
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ท้ังนี้การตรวจสอบและให้การรับรองเพื่อออกเครื่องหมาย Dolphine-Safe ให้กับบริษัทท่ีผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า 
ต้องผ่านมาตรฐานซึ่งประกอบด้วย 

 1. ห้ามวางอวนล้อมหรือต้อนจับปลาโลมาหรือสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมทุกชนิดระหว่างการจับปลาทูน่า 

2. ห้ามไม่ให้ใช้อวนล้อม 

 3. ห้ามไม่ให้เกิดอุบัติเหตท่ีเป็นสาเหตุให้ปลาโลมาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสระหว่างการวางอวน 

 4. ห้ามไม่ให้มีการปะปนระหว่างปลาทูน่าท่ีจับได้ตามกฎมาตรฐาน Dolphin-Safe กับปลาทูน่าท่ีจับ     
ได้จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานบนเรือประมง ในระหว่างการผลิต หรือในสถานท่ีท่ีเก็บผลิตภัณฑ์ 

5. ในแต่ละรอบของการออกจับปลาทูน่าในมหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝ่ังตะวันออก จะต้องมีนักสังเกตการณ์
อิสระประจ าบนเรือ เพื่อสังเกตการปฏิบัติตามกฏท่ีได้กล่าวมาข้างต้นของลูกเรือประมงต้ังแต่ข้อ 1 ถึง 4 หรือไม่ 

 นอกจากมาตรฐานท้ัง 5 ข้อ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดอีก 2 ข้อ คือ จะต้องมีการบันทึกข้อมูล
การได้มาของวัตถุดิบปลาทูน่าก่อนท่ีจะมีการส่งต่อไปท่ีสถานท่ีผลิต โกดังเก็บผลิตภัณฑ์ หรือขนย้าย อีกท้ัง      
จะต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลการซื้อ การแปรรูป การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การขนย้ายและการยอดการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยองค์การ Earth Island Institurte (EII) และบริษัทท่ีได้รับ     
การรับรองให้ใช้เครื่องหมาย  Dolphin-Safe จะต้องน าเอากฎและมาตรฐานต่างๆไปใช้กับทุกๆบริษัทเครือข่าย    
ท้ังในและนอกประเทศนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

บทที่ 5 

วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัยคุกคำมของผลิตภัณฑ์ประมงไทยและแนวทำงแก้ไข 

 สถานการณ์อุตสาหกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงของไทยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ประมงส่งออกหลัก        
ท่ีส าคัญของไทยไปยังสหรัฐฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งและปลาทูน่า แต่ในปัจจุบันสัดส่วนการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งลดลงอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน ท่ีระบาดเป็นวงกว้าง
ในไทย ซึ่งท าให้ไทยไม่สามารถส่งออกกุ้งได้ตามปริมาณท่ีผู้น าเข้าในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นคู่ค้าในการน าเข้ากุ้งอันดับหนึ่ง
ของไทยต้องการ ผลกระทบในด้านผลผลิตท่ีไม่เพียงพอท าให้ผู้น าเข้าในสหรัฐฯ  หันไปน าเข้าจากประเทศคู่แข่ง 
ได้แก่ อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนามแทน โดยเฉพาะอินเดียท่ีสามารถผลิตวัตถุดิบประเภทกุ้งได้อย่างมาก 
ประกอบกับค่าเงินรูปีท่ีต่ าและดึงดูดความสนใจของบรรดาผู้น าเข้า ท าให้อินเดียครองอันดับหนึ่งในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งไปยังสหรัฐฯแทนท่ีไทย ขณะเดียวกันปลาทูน่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประมงอีกประเภท      
ท่ีไทย ยังสามารถครองอันดับหนึ่งในการส่งออกไปสหรัฐฯ แต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ท่ีชะลอตัวส่งผลให้
ความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ลดลงไปด้วย อย่างไรก็ดี ผู้น าเข้ายังคงประสงค์น าเข้าจากไทย เพราะคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมงของไทยมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ในสหรัฐฯ แต่ในอนาคตอันใกล้ไทยอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากต้นทุน
การน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากต่างประเทศท่ีราคาแปรผันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตส าเร็จแล้ว
กลับมีราคาคงท่ีหรือต่ ากว่าซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนหรืออาจต้องเลิกกิจการของผู้ประกอบการในไทยได้  

 การท่ีจะให้ภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้าถึงปัญหาท่ีแท้จริง แก้ไขอย่างถูกจุดหรือวางกลยุทธ์ในการรับมือ
คู่แข่งต่างชาติท่ีแข็งแกร่งขึ้น จ าเป็นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพการณ์ โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยท้ัง             
จากภายนอกและภายในอุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงของไทย ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ีเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการทราบถึงผลกระทบของ     
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรม ดังนั้น  ทุกภาคส่วนควรท่ีจะทราบถึงจุดแข็งของไทยท่ีมีใน
อุตสาหกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง จุดอ่อนท่ีอาจเกิดขึ้นจากท้ังปัจจัยภายนอกองค์กรหรือปัจจัยภายในองค์กร 
โอกาสท่ีไทยสามารถน าเอาปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาพลิกให้เกิดประโยชน์ รวมถึงภัยคุกคามซึ่งอาจเกิดจากปัญหาภายใน
โครงสร้างอุตสาหกรรม ปัญหาจากทุกภาคส่วนหรือจากภาวะการแข่งขันของประเทศคู่แข่งท้ังหลายท่ีรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์ และ        
การด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้วางแผนไว้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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จุดแข็งของไทยในด้านศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังสหรัฐฯ 

 ผู้ประกอบการในไทยสามารถปรับตัวด้านการผลิตและด้านคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหาร              
ได้อย่างรวดเร็ว 

 ผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่าได้ เนื่องจากมีประสบการณ์สูงและแรงงานมีฝีมือ 

 คุณภาพและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงได้มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับจากผู้น าเข้าในสหรัฐฯ 

 เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งของไทยมีประสบการณ์สูง 

 ไทยเป็นผู้ส่งออกปลาทูน่ารายใหญ่ท่ีสุดของโลกและมีธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาทูน่า
ต่อเนื่องครบวงจร 

 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าในไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง        
ให้สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค 

 ท่ีต้ังท่ีเหมาะสมในการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากท่ัวโลก 

 ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคดีและการคมนาคมสะดวก 

 ภาครัฐให้ความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 

 ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านแรงงานผิดกฎหมายและด้านการท าประมง                  
ท่ีผิดกฎหมาย IUU1 

 ภาครัฐช่วยเหลือผู้ส่งออกในด้านการแสวงหาตลาดใหม่ๆทดแทนสัดส่วนท่ีสูญเสียไป 

จุดอ่อนของไทยในด้านศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังสหรัฐฯ 

 การแก้ปัญหาโรคกุ้งตายด่วนท าได้ช้า ท าให้ไทยเสียโอกาสและเสียตลาดด้ังเดิมไปมากโอกาสได้        
กลับคืนมาน้อย 

________________________________ 
 
1

Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU) คือ กฏระเบียบที่สหภาพยุโรปจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  และ      

ไร้การควบคุม ซ่ึงกฎระเบียบดังกล่าวประกอบด้วย Illegal Fishing กรณีการท าประมงในเขตน่านน้ าของประเทศต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนระเบียบและกฎหมาย   

ที่ก าหนดขึ้น หรือฝ่าฝืนพันธะกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง Unreported Fishing เป็นกรณีการท าประมงแล้วไม่ได้รายงาน หรือรายงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

หรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ต่อหน่วยงานที่ดูแลการประมงสาขาชาติ Unregulated Fishing เป็นกรณีท าการประมงในเขตพื้นที่ต่างๆโดยเรือไม่ปรากฎสัญชาต ิหรอืเรอืทีไ่ม่ตดิธง

ของประเทศถือเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการที่ก าหนดขึ้น 
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 งานวิจัยด้านจัดการโรคยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอ การด าเนินการป้องกันเฝ้าระวังโรคระบาดยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

  ทรัพยากรในธรรมชาติมีจ านวนลดลง เนื่องจากการท าประมงเกินควรท่ีมีมากในน่านน้ าไทย  และ        
การไม่อนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทยของต่างประเทศ 

 เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มักไม่ต้องการลงทุนในการปรับปรุงด้านการจัดการฟาร์ม
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง โอกาสเกิดโรคระบาดใหม่ๆจึงมีความเป็นไปได้สูง 

 ต าแหน่งท่ีต้ังฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้งในไทยอยู่ติดกันอย่างหนาแน่น อีกท้ังการปล่อยกุ้งลงเล้ียงในบ่อ             
มีจ านวนมาก และแออัดเกินไป โอกาสเกิดโรคระบาดใหม่ๆจึงเป็นไปได้สูงและการแก้ปัญหาโรคระบาด     
ท่ีเกิดขึ้น อยูเ่ป็นไปได้ยาก 

 ต้นทุนในการเพาะเล้ียงกุ้งสูงกว่าราคาขายในท้องตลาด เนื่องจากผลกระทบของโรคกุ้งตายด่วน และ     
ท าให้ศักยภาพการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยสู้กับคู่แข่งต่างชาติไม่ได้ 

 ปัญหาค่าเงินสกุลหลักในการซื้อขาย มีอัตราแกว่งตลอดเวลาส่งผลในการค านวณต้นทุนการผลิต  และ  
การวางแผนซื้อล่วงหน้าท่ีไม่แน่นอน 

 วัตถุดิบสัตว์น้ าในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านการผลิตเพื่อการส่งออก ท าให้ต้องอาศัย       
การท าประมงนอกน่อนน้ าและต้องพึ่งพาการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างชาติ 

 สืบเนื่องจากอัตราค่าแรงท่ีปรับขึ้นในทุกพื้นท่ี ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องรับภาระในด้านต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น
ท าให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยขาดสภาพคล่องในการด าเนินการทางการเงิน 

 ปัญหาคุณภาพการเก็บรักษาวัตถุดิบท่ีจับได้จากทะเลในการท าประมงของไทยยังมีคุณภาพต่ า เนื่องจาก
เครื่องมือบนเรือประมงของไทยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 ไทยไม่มีกองเรือจับทูน่าของตนเอง เนื่องจากไทยไม่มีศักยภาพ ท าให้ต้องน าเข้าวัตถุดิบอย่างเดียว ซึ่งราคา
วัตถุดิบท่ีน าเข้ามักแปรผันและปรับราคาขึ้นเสมอ ต่างกับราคาผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตส าเร็จแล้วมีราคาท่ีตายตัว
หรือบางครั้งมีราคาต่ ากว่าวัตถุดิบ ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องและ ส่งผลให้ก าลังการผลิต      
มีไม่เต็มท่ี 

 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศอย่างรุนแรง อีกท้ังแรงงานไทยหลีกเล่ียงท่ีจะท างานในด้าน      
การผลิตผลิตภัณฑ์ประมงเนื่องจากเป็นงานท่ียาก ใช้ฝีมือ หนัก และเป็นงานสกปรก (Dirty work) ท าให้
ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ 

 ปัญหาผลลัพธ์จากการจัดล าดับรัฐบาลประเทศต่างๆในด้านการต่อต้านสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
(Trafficking in Person Report : TIP) โดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งในปี 2558 ไทยยังคงอยู่    
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ในล าดับล่างสุด หรือ Tier3 ซึ่งเป็นล าดับท่ีมีสถานการณ์การค้ามนุษย์ท่ีรุนแรงท่ีสุด กระทบต่อภาพลักษณ์
ประเทศรวมถึงความน่าเช่ือถือในสายตาผู้น าเข้าและผู้บริโภคบางส่วนในสหรัฐฯ อีกท้ังการท่ีรัฐบาลไทย
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมาธิการยุโรป ถึงการขึ้นบัญชีไทยเป็นประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือต่อมาตรการ      
การต่อต้านการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การไม่รายงาน และไม่ควบคุม (Illegal ,Unreported and 
Unregulated fishing : IUU) โดยเป็นการเตือนไทยด้วยการให้ใบเหลือง ซึ่งยังไม่มีผลคว่ าบาตร
ผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยเข้าสู่สหภาพยุโรปและเพื่อให้โอกาสไทยในการแก้ไขปัญหา  อย่างจริงจังก่อน   
การคว่ าบาตรจริงจะเกิดขึ้น 

 ภาครัฐ ไม่ใช้อ านาจทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังในการปราบปรามเรือประมงเถื่อน                  
ท่ีท าผิดกฎหมาย และเรือเถ่ือนท่ีไม่มีทะเบียน 

 การโจมตีจากส่ือสารมวลชนขนาดใหญ่ เช่น The Guardian และ New York Times และประเภท  
องค์กรอิสระ เช่น (Non Government Organization : NGO, GreenPeace) จากกรณี TIP Report 
และ IUU 

โอกาสของไทยในด้านศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังสหรัฐฯ 

 ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมงของไทย 

 ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงในสหรัฐฯ เช่ือมั่นในฝีมือการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่าและยังน าเข้า     
จากไทยเป็นอันดับหนึ่ง 

 คู่แข่งในหลายประเทศยังไม่มีความช านาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่า 

 คู่แข่งของไทย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และ อินเดีย ประสบปัญหาด้านสารปฏิชีวนะตกค้าง               
ในผลิตภัณฑ์ประมง ท าให้การน าเข้าจากประเทศเหล่านี้ชะลอตัว 

 ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการหันมาบริโภคปลาและอาหารทะเลมากขึ้น 

 ผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีความเช่ือท่ีว่า ปลาและอาหารทะเล มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าและมีผลเสีย       
น้อยกว่าเนื้อสัตว์ 

 ผู้บริโภคในสหรัฐฯเปล่ียนวิถีการบริโภคปลาและอาหารทะเล มาบริโภคอาหาร Ready-to-eat, Ready-
to-cook และ Value added มากขึ้น ซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงด้านนี้ ประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบเหล่านี้ราคาสูง 
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 ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในสหรัฐฯมีหลายเช้ือชาติ และเป็นประเทศท่ีมีการเปิดรับวัฒนธรรมหลายรูปแบบ 
รวมถึงวัฒนธรรมทางด้านอาหารและอาหารไทยได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐฯ สามารถส่งเสริม และ
ต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงในรูปแบบอาหารไทยได้ 

 
อุปสรรคของไทยในด้ำนศักยภำพกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังสหรัฐฯ 

 เศรษฐกิจโลกและของผู้น าเข้ารายใหญ่ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ชะลอตัว 

 การโจมตีของส่ือสารมวลชนระดับโลก ในเรื่อง สถานการณ์การค้าแรงงานมนุษย์ของกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้น าเข้าเกิดการลังเลในการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากไทย และภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จากไทยได้รับความเสียหาย 

 เศรษฐกิจในสหรัฐฯชะลอตัว รวมถึงการกักตุนผลิตภัณฑ์  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งใน
สหรัฐฯค้างสต็อกอยู่เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การน าเข้าชะลอตัว ภาวะการแข่งขันการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประมงประเภทกุ้งสูง กลไกทางการค้าและแข่งขันรุนแรง เกิดการตัดราคาผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ราคา
ผลิตภัณฑ์ถูกลง ไทยสู้คู่แข่งไม่ได้เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงกว่าโดยเฉพาะค่าแรงและค่าวัตถุดิบ  

 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

 ผู้ประกอบการไทยขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากแรงงานไม่มีวัตถุดิบในการผลิต ท าให้การส่งออก
ชะลอตัว 

 ประเทศต่างๆก าหนดมาตรการด้านการท าประมงแบบยั่งยืน Sustainability เช่น Illegal ,Unreported 
and Unregulated fishing (IUU) หรือ Marine Stewardship Council (MSC) 

 มีข้อความโจมตีการบริโภคปลาทูน่าว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งการโจมตีกล่าวถึงปรอท 
(Mercury)2 ว่ามีตกค้างในปลาทูน่าเป็นจ านวนมากในปริมาณท่ีเป็นอันตรายต่อสตรีมีครรภ์ เด็ก  และ
คนชรา โดยให้หลีกเล่ียงการบริโภคผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาทูน่าโดยเฉพาะปลาทูน่ากระป๋อง  

_________________________________ 

2
ปรอท เป็นธาตุโลหะที่เป็นพิษ และเป็นอันตรายอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และเด็ก โดยปรอทเม่ืออยู่ในร่างกายแล้วจะเข้าท าลายเซลล์สมองตลอดจน

ท าลายความสามารถในด้านการเรียนรู้ ปรอทปกติแล้วเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่ในทุกที่แต่ในปัจจุบันปริมาณความหนาแน่นและอันตรายจาก ปรอทมีสูงขึ้นอย่างมาก 

ทั้งน้ีส่วนใหญ่จะพบว่า ปรอทปะปนอยู่ในทะเลสาปและแม่น้ า และแบคทีเรียในแหล่งน้ าธรรมชาติดังกล่าวท า ให้ ปรอทแปลงสภาพไปเป็นสารอินทรีย์ที่เรียกว่า 

Methylmercury ซ่ึงเป็นอันตรายต่อคนแต่ไม่เป็นอันตรายต่อปลา และพบปะปนอยู่ในปลาที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยเฉพาะในส่วนกล้ามเน้ือและเน้ือปลา 
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 ประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย และ เวียดนาม เริ่มมีการพัฒนาด้านการผลิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประมง  
เพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นคู่แข่งส าคัญของไทย ประกอบกับประเทศเหล่านี้มีค่าจ้างค่าแรงท่ีต่ ากว่าไทยมาก 

 มาตรการด้านการท าประมงแบบยั่งยืน Sustainability, Eco-label หรือ Third Party Certificate ท าให้
ราคาผลิตภัณฑ์สูง อีกท้ังผู้ผลิตรายย่อยไม่มีต้นทุนและไม่สามารถสู้ราคาเพื่อให้ได้รับการรับรอง          
ด้านมาตรการเหล่านี้ได้ 

 การยกเลิกอนุญาตการท าประมงของประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย และ เมียนมาร์ ท่ีปิดน่านน้ า ท าให้
ไทยไม่สามารถเข้าไปท าประมงในน่านน้ าของประเทศเหล่านี้ได้ ท าให้ไทยขาดแหล่งวัตถุดิบซึ่งในประเทศ      
มีไม่เพียงพอและอาจท าให้ผู้ประกอบการเกิดความเสียหายและอาจต้องปิดกิจการได้ 

 ประเทศต่างๆเริ่มมีการพัฒนาและเปิดประเทศเพื่อรับการลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงเกิดการจ้างงาน
ภายในประเทศตนเอง เช่น เมียนมาร์ ท าให้แรงงานส่วนหนึ่งท่ีเคยท างานในไทยเดินทางกลับไปท า งาน   
ในประเทศของตนและท าให้ไทยขาดแคลนแรงงาน 
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บทที่ 6 

วิเครำะห์สภำพปัญหำและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์ประมงไทยและแนวทำงแก้ไข 

6.1 ภำพรวม 

 ปัจจุบันประชากรในสหรัฐฯ เริ่มท่ีจะหันมาบริโภคปลาและอาหารทะเลมากขึ้น เนื่องจากความเช่ือท่ีว่า
ปลาและอาหารทะเลให้คุณค่าอาหารมากกว่าเนื้อสัตว์  เช่น เนื้อวัวและเนื้อหมู อีกท้ัง ปลาและอาหารทะเล        
ยังประกอบด้วยสารอาหารโอเมก้า3 และยังช่วยลดความของสาเหตุหัวใจล้มเหลว (Kraushaar, 2014)                   

โดยในแต่ละปีประชากรในสหรัฐซึ่งมีจ านวนถึง 329 ล้านคน มีปริมาณการบริโภคปลาและอาหารทะเลเฉล่ีย    
คนละ 14.50 ปอนด์ต่อคนต่อปี และยังมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ  

 ส าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยมายังสหรัฐฯ ครึ่งปีแรกของปี 2558 มูลค่า 694            
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยลดลงจากครึ่งปีแรกของปี 2557 ท่ีมีมูลค่า 710 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ            
16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทยไปสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง       
อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการลดลงดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุ ท้ังจากเศรษฐกิจในสหรัฐฯ         
ท่ีชะลอตัว การกักตุนผลิตภัณฑ์ประมงท่ีเป็นผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ค้างสต็อกและลดจ านวนการน าเข้า ประกอบกับ
ปัญหาในไทยเองการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน ท่ีท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของไทยพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว  
แต่ดูเหมือนว่าผลลัพธ์ท่ีได้ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจของท้ังผู้เล้ียงกุ้งและผู้ส่งออกจากไทย รวมถึงผู้น าเข้าในสหรัฐฯ     
ในด้านปริมาณ ขณะเดียวกัน ภาพลักษณ์ด้านการอุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงของไทยประสบปัญหา
ด้านการจัดล าดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ท่ีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯประกาศผลประจ าปี 2558            
เมื่อเดือนกรกฎาคม ว่าไทยยังคงอยู่ในล าดับล่างสุดหรือประเทศท่ีมีสถานการณ์การค้ามนุษย์ท่ีรุนแรงท่ีสุด ซึ่ง     
เป็นผลให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลไทยและผลิตภัณฑ์ของไทยส่ันคลอน ผู้น าเข้าบางส่วนเกิดความไม่มั่นใจ             
ใน เสถียรภาพของไทย อีก ด้านหนึ่ งสหภาพยุ โรปออกใบเห ลือง ให้ กับ ไทย เพื่ อ เป็นการแ จ้ง เ ตือน                          
จากคณะกรรมาธิการยุโรปถึงความร่วมมือในการต่อต้านการท าประมงท่ีผิดกฎหมายท่ีต้องการให้ไทยต้องเพิ่ม
ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการท าประมงท่ีผิดกฎหมายหรือ IUU อย่างจริงจังมากขึ้น 

ในด้านผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาทูน่า ท่ีแม้ว่าไทยยังคงครองอันดับหนึ่งในด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้ไปยังสหรัฐฯ แต่ในเชิงลึกไทยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีจะน ามาใช้ในการผลิตเพื่อ           
การส่งออก เนื่องจากไทยไม่มีกองเรือจับปลาทูน่าเป็นของตนเองต้องอาศัยการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศซึ่ง   
ท าให้ต้นทุนการน าเข้าผันผวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ขณะท่ี โดยเฉล่ียผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าผลิตส าเร็จกลับมีราคาคงท่ี
และถูกกว่าวัตถุดิบน าเข้า ในด้านสถานการณ์การส่งออกปลาน้ าจืดประเภทต่างๆของไทย ยังไม่สามารถท่ีจะ
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แข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ซึ่งปัญหาของไทยคือต้นทุนค่าอาหารที่น ามาใช้เล้ียงปลาน้ าจืดและส่วนใหญ่เป็นอาหาร
ส าเร็จรูป มีราคาสูง เป็นท่ีต้องการจ านวนมากและยังไม่สามารถท าให้ราคาลดต่ าลงได้ ท้ังนี้ ถ้าทางภาครัฐสามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรในปัจจัยด้านราคาอาหารปลาน้ าจืดและสามารถท าให้ราคาลดลงได้ ไทยก็จะมีศักยภาพ         
ในการแข่งขันส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทปลาน้ าจืดสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน  

อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่ายังคงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ียังได้รับความนิยมและความไว้วางใจ
จากผู้น าเข้าในสหรัฐฯ เนื่องจากไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงและได้มาตรฐาน เนื่องจากแรงงานมีฝีมือและช านาญ
ในด้านนี้ จากการศึกษาพบว่า ในความพยายามในการกลับมาเป็นอันดับ 1 ในด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง   
ไปยังสหรัฐฯ ท้ังทางภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันอยางจริงจังในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะการ
ช่วยเหลือผู้เล้ียงกุ้งให้สามารถฟื้นตัวจากภาวะการระบาดของโรคกุ้งตายด่วนอย่างแท้จริง และถาวร การพัฒนา
อุตสาหกรรมประมงในด้านการท าประมงแบบยั่งยืน (Sustainability) เพื่อเพิ่มฐานผู้บริโภคท่ีให้ความสนใจ       
ในด้านนี้ อีกท้ังการแสวงหาตลาดใหม่ๆเพื่อทดแทนสัดส่วนในสหรัฐฯ ท่ีสูญเสียไปให้กับประเทศคู่แข่ง โดยตลาด
ใหมท่ี่น่าสนใจ ได้แก่  

1. ตลำดแอฟริกำใต้ เนื่องจากเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพในการขยายตัวสูงสุดในทวีปแอฟริกา ประชากร    
ในประเทศมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีสูงราว 7,342 ดอลลาร์สหรัฐฯ เศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และจะท าให้ประชากรในแอฟริกาใต้มีก าลังซื้อสูงขึ้น อีกท้ังพฤติกรรมผู้บริโภคในแอฟริกาใต้นิยมบริโภคข้าวปั้น
ญี่ปุ่นซูชิ (ข้าวปั้น) โดยเฉพาะข้าวปั้นหน้ากุ้ง นอกจากซูชิแล้วกุ้งสดแช่เย็นแช่เยือกแข็งยังได้รับความนิยม       
น ามาประกอบอาหารประเภทปิ้ง ย่าง ท่ีเข้าได้ดีกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวพื้นเมืองแอฟริกาใต้        
ท่ีมีลักษณะคล้าย บาร์บีคิว เรียกว่า Braai ผู้บริโภคในแอฟริกาใต้อีกส่วนหนึ่งนิยมบริโภคอาหารทะเลกระป๋อง 
โดยเฉพาะปลาทูน่ากระป๋อง (ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าสาขาประเทศไทย, 2557) 

 

Braai คือ อาหารพื้นเมืองท่ีใช้กุ้งสดแช่เยือกแข็งเป็นวัตถุดิบ โดยใช้วิธีการปิ้งหรือย่างในการประกอบอาหาร 
(เครดิตภาพ Print Me Poster.com) 
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ขณะเดียวกัน แอฟริกาใต้ยังมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังหลายประเทศท่ีมีพื้นท่ีติดกัน
ในทวีปแอฟริกา เช่น นามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว โมซัมบิกและสวาซิแลนด์ และยังมีท่าเรือท่ีส าคัญ เช่น ท่าเรือ 
Cape Town ท่าเรือ Durban และ ท่าเรือ Port Elizabeth  

2. ตลำดตะวันออกกลำง เนื่องจากบางประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางมีเสถียรภาพทางการเมือง และ     
มีการวางแผนธุรกิจท่ีชัดเจน ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์และซาอุดิอาระเบีย  เห็นได้ชัดจากท่ีการท่ีภาครัฐ
ลงทุนเพื่อกระตุ้นธุรกิจเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้มีก าลังซื้อโดยเฉพาะจากชาวต่างชาติ    
ท่ีเข้าท างานในตะวันออกกกลาง เนื่องจากตะวันออกกลางมีนโยบายเปิดกว้างต่อแรงงานต่างชาติท าให้มีแรงงาน
ต่างชาติและนักลงทุนต่างชาติมาก (โดยเฉพาะชาวยุโรป) ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อสูง 
โดยเฉพาะนครดูไบซึ่งถือว่าเป็นเมืองเกิดใหม่ประชากรเติบโตมากับอาหารนานาชาติ (อัครวุฒิ ต้ังศิริกุศลวงศ์, 
2558) อีกท้ังประเทศในตะวันออกกลางยังขาดวัตถุดิบและแรงงานท่ีมีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าให้ต้อง
น าเข้าผลิตภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่  

 3. ตลำดยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะตลาดประเทศในกลุ่ม Visegard4 (V4) ประกอบไปด้วยฮังการี         

สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์และสาธารณรัฐสโลวัก เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศท่ีก าลังมีอัตราการเจริญเติบโต  และ
ขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม และน่าจะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์น าเข้ามีมากขึ้นตามไปด้วยอีกท้ังไทย
น่าจะใช้ฐานการส่งออกดังกล่าวขยายไปยังกลุ่มประเทศในเครือรัฐเอกราช หรือ Commonwealth of 
Independent States (CIS)1 เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันด้านการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวยังมีน้อย
(สถาวร ทรัพย์สุนทร, 2558)  

6.2 แนวทำงแก้ไขปัญหำในด้ำนกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงของไทยไปยังสหรัฐฯ 

6.2.1 โรคกุ้งตำยด่วน  

 ภาครัฐควรให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจต่อสาเหตุการเกิดโรคกุ้งตายด่วน และวิธีการแก้ปัญหา      
อย่างแท้จริงให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง 

 

 

_________________________________________ 

1
 เครือรัฐเอกราช หรือ Commonwealth of Independent Sates (CIS) คือกลุ่มประเทศที่ประกาศเอกราชแยกตัวออกมาจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 12 

ประเทศ จากทั้งหมด 15 ประเทศ ประกอบด้วย เบลารุส ยูเครน รัสเซีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน มอลโดวา ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิส

ถาน และจอร์เจีย ขณะที่อีก 3 ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม CIS ประกอบด้วย เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย 
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 ฟาร์มเล้ียงกุ้งทุกฟาร์มท่ีประสบปัญหาโรคกุ้งตายด่วน ต้องร่วมมือและท าความเข้าใจในการแก้ปัญหา
อย่างตรงสาเหตุและปฏิบัติตามค าแนะน าจากกรมประมง เนื่องจากท่ีผ่านมาแต่ละฟาร์มต่างมีวิธีแก้ปัญหา
ต่างกันไปคนละแบบและอาจเป็นการแก้ปัญหาท่ีไม่ถูกจุดซึ่งไม่เป็นการหยุดปัญหาอย่างแท้จริง 

 เพิ่มศักยภาพในด้านงานวิจัย ซึ่งไทยยังขาดวิธีการตรวจวินิจฉัยเช้ือก่อโรคท่ีมีความจ าเพาะ และรวดเร็ว    
ท่ีสามารถจะน าไปใช้ตรวจหาเช้ือก่อโรคในพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และคัดกรองลูกกุ้งก่อนปล่อยลงบ่อ รวมถึง
พัฒนาการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้ง การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้ง และ   
การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตลาดโลก โดยการสร้างรูปแบบ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
ในกระบวนการผลิตกุ้งและผลิตภัณฑ์ 

 เพิ่มการป้องกัน และการเฝ้าระวังการเกิดของโรค ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากฟาร์มเล้ียงกุ้ง หากพบกุ้งป่วย
หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนอายุ 35 วัน ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีให้ทราบภายใน 24 
ช่ัวโมง นับแต่เวลาท่ีพบอาการป่วยหรือตาย ตามมาตรา 8 ใน พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ และ     
หากพบว่ามีการติดเช้ือควรฆ่าเช้ือในบ่อด้วยคลอรีน และท าลายซากกุ้งท่ีตายโดยการผ่านความร้อน         
ท่ีอุณหภูมิสูงเกิน 60 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที 

 แสวงหาแหล่งพ่อแม่พันธุ์ท่ีมีคุณภาพดี แข็งแรง ปลอดโรค ให้การรับรอง และสนับสนุนให้มีการน าเข้า   
พ่อแม่พันธุ์คุณภาพดี เพื้อให้เกษตรกรน าไปเพาะพันธุ์และเพาะเล้ียง 

 การหาตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งทดแทนสัดส่วนในตลาดสหรัฐฯท่ีเสียไป ซึ่งตลาดท่ีควร    
ให้ความสนใจคือ ตลาดแอฟริกาใต้ ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดยุโรปตะวันออก 

 ภาครัฐควรเพิ่มการส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า เช่น กุ้งและปลา สายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อ    
การส่งออกที่หลากหลายมากขึ้น 

 

6.2.2 กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ประมงและภำพลักษณ์ด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัย 
 ควรเพิ่มการสนับสนุนการรับรอง Third Party Certificate ของไทย เช่น การรับรองของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ให้ได้รับความเช่ือมั่นและการยอมรับในระดับสากล 
และเป็นท่ีเช่ือถือของประเทศคู่ค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกมากขึ้น รวมถึงอ านวย    
ความสะดวกในการท าธุรกิจ ลดความซับซ้อนในการตรวจสอบ 

 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อการส่งออกควรปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่ อให้ได้มาซึ่งการรับรอง            
ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ ท้ังนี้การรับรองท่ีส าคัญ
ประกอบด้วย 
-ISO 9001:2008 ระบบการบริหารงานคุณภาพ  
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-ISO 14001 ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  

-ISO/IEC 17025 รับรองโดยส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารสาขาชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
-Kosher Certificate  
-Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม เป็นระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัย    
ของอาหารท่ีสามารถป้องกันอันตรายหรือส่ิงปนเปื้อนทางด้านชีวภาพ เคมี และกายภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเฉพาะจุดหรือขั้นตอนท่ีเป็นจุดวิกฤต              
ท่ีต้องควบคุม หรือ Critical Control Point (CCP) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส าคัญ 
-Good Manufacturing Practices (GMP) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร หลักเกณฑ์
ของมาตรฐาน GMP จะตรวจสอบต้ังแต่สถานท่ีต้ังของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบ       
การผลิตท่ีดี มีความปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับต้ังแต่เริ่มต้น วางแผนการผลิต ระบบ
ควบคุมต้ังแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การจัดเก็บการควบคุมคุณภาพ และการขนส่ง
จนถึงผู้บริโภค 
 
 
 
 

- “ฮาลาล” ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามสาขาประเทศไทย 
-Best Aquaculture Practices จากสถาบัน Aquaculture Certification Council, Inc. มาตรฐาน
รับรองกระบวนการเพาะเล้ียงและแปรรูปกุ้ง ครอบคลุมท้ังโรงเพาะฟักอนุบาลกุ้ง ฟาร์มกุ้ง และโรงงาน
แปรรูปกุง้ โดยเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม ความใส่ใจกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อาหาร และความสามารถตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ได้ 
-Q Mark Certificate เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร รับรองโดย
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสาขาชาติ 
-Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) ส าหรับไลน์การผลิตกุ้ง รับรองโดยส านักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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6.2.3 ด้ำนผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มมูลค่ำ Value added 

 เน้นการพัฒนารูปแบบ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประมงแบบเพิ่มมูลค่า ซึ่งรวมถึงการผลิต
ออกมาในรูปแบบอาหารไทยหรือการจัดพิมพ์หรือบรรจุวิธีการท าอาหารไทยลงไปในบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก
ของผลิตภัณฑ์ประมง ซึ่งเป็นการเพิ่มรูปแบบ ความหลากหลายให้กับผู้บริโภค อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริม 
และโฆษณาอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย 

   ปรับปรุงด้านการตรวจสอบย้อนกลับ Traceability บนฉลากผลิตภัณฑ์ประมง
แบบเพิ่มมูลค่า ด้วยการเพิ่มครื่องหมาย Trace Code บนฉลาก ซึ่งเครื่องหมายนี้ผู้บริโภคสามารถ           
ท่ีจะเข้าถึงข้อมูลในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้ังแต่ แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ เรือประมงท่ีจับหรือฟาร์ม    
ท่ีเพาะเล้ียง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกท่ีเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าวัตถุดิบท่ีได้มาจากการท าประมง          
ท่ีถูกกฎหมายหรือมาจากฟาร์มท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

6.2.4 ด้ำนภำพลักษณ์ของไทยจำกกรณีด้ำนแรงงำน TIP Report และ IUU 

 ภาครัฐและภาคเอกชน ควรแก้ไขปัญหาด้านการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย และปัญหาด้านแรงงาน  และ
การค้าแรงงานมนุษย์ท่ีผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจัง 

 ภาครัฐควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ต่อส่ือระดับชาติ ถึงความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทย 
เพื่อให้นานาชาติรับรู้ว่าไทยไม่ได้นิ่งเฉยต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 ภาครัฐควรเข้าปรึกษา หารือกับบุคคลในรัฐบาลสหรัฐฯถึงข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นท่ีสามารถให้ค าแนะน า     
ในการแก้ปัญหาอย่างถูกจุดและได้ผลจริง 

 การจัดระเบียบเรือประมงท่ีท าการประมงในน่านน้ าไทย ให้มีการขึ้นทะเบียน ควบคุมการใช้เครื่องมือ   
การท าประมงอย่างจริงจัง รวมท้ังการเฝ้าระวังการท าประมงผิดกฎหมายในน่านน้ าไทย 

 เพิ่มศักยภาพการใช้งานเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ประมงมากขึ้น เพื่อลดความต้องการ   
ด้านแรงงานมนุษย์ท่ีไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ซึ่งจะส่งผลให้การพึ่งพาการใช้
แรงงานต่างด้าวลดลง 
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6.2.5 พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ประมงในสหรัฐฯ 

 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลง หันมาบริโภคปลาและอาหารทะเลมากขึ้นเนื่องจากเช่ือว่า
เป็นทางเลือกท่ีดีกว่าในด้านสุขภาพ 

 ผู้บริโภคในสหรัฐฯนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ประมงประเภทบรรจุกระป๋องหรือแบบบรรจุหีบห่อแช่เยือกแข็ง 
มากกว่าปลาหรืออาหารทะเลสด เนื่องจากสะดวกและง่ายต่อการน ามาท าอาหาร 

 ผู้บริโภคในสหรัฐฯมีแนวโน้มท่ีจะจับจ่ายผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่ามากขึ้น เนื่องจากสะดวก  
และใช้เวลาน้อยในการท าให้สุก รวมถึงนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุภัณฑ์สามารถปิดกลับไปได้ และสามารถ
เก็บอาหารไว้ในหีบห่อเดิมได้ต่อไปอีก 

 ผู้บริโภคในสหรัฐฯมีความเช่ือว่าผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้จากการจับจากธรรมชาติ มีคุณค่าทางอาหาร  และ  
มีคุณภาพสูงท่ีสุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมาจากการเพาะเล้ียง 

 ผู้บริโภคในสหรัฐฯหันมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้จากการเพาะเล้ียงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความ
กังวลท่ีมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในเรื่องปริมาณสัตว์น้ าท่ียังคงเหลือในธรรมชาติ 

 ผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีความเช่ือท่ีว่าผลิตภัณฑ์อาหารน าเข้า อาหารประเภทอินทรีย์ (ออร์แกนิก)       
ปลอดสารพิษ หรืออาหารที่ปราศจากสารปฏิชีวนะหรือไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

 ผู้บริโภคท่ีนับถือศาสนาอิสลามท่ีต้องบริโภคอาหารมุสลิม หรือ อาหารฮาลาล นิยมบริโภคอาหารทะเล
มากกว่าเนื้อสัตว์  

 
6.3 พระรำชบัญญัติประมงฉบับ พ.ศ. 2558 

      พระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ หรือ กฎหมายประมงฉบับใหม่ท่ีมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน 2558 
เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงฉบับเก่าปี 2490 ถูกใช้มาเป็นเวลานาน ล้าสมัยและเน้นการบริหาร
จัดการประมงน้ าจืดเป็นหลัก เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีการพัฒนาทางการประมงทางทะเล และไม่มีบทบัญญัติ  
ว่าด้วยการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ซึ่งไม่สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบันในไทยท่ีในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาอุตสาหกรรม  
การประมงของไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว และจากการเพิ่มจ านวนประชากร ท าให้ความต้องการใช้ทรัพยากร
ประมงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ขณะท่ีพื้นท่ีในการท าประมงมีจ านวนจ ากัดส่งผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร  และ
การใช้เครื่องมือในการท าประมงท่ีเกินศักยภาพการผลิต จึงต้องปรับปรุงกฎหมายประมงไทยโดยเป็นการยกร่าง
กฎหมายประมงท้ังฉบับ ซึ่งกฎหมายประมงฉบับใหม่นี้มีสาระครอบคลุมท้ังการประมงในน่านน้ า การประมง      
นอกน่านน้ า การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการร่วมมือในการอนุรักษ์  และบริหาร
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ทรัพยากรประมงท่ีสอดคล้องกับมาตรการสากลท่ีท่ัวโลกยอมรับ โดยประเด็นส าคัญท่ีก าหนดในกฎหมายประมง
ฉบับใหม่เพิ่มเติมจากกฎหมายประมงฉบับเก่า ประกอบด้วย 

 การก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใหม่ โดยการก าหนดเขตการท าประมง

ออกเป็น 3 เขต คือ 

1. เขตประมงน้ าจืด คือ เขตแหล่งน้ าท่ีอยู่บนแผ่นดินท้ังหมด 

2. เขตประมงทะเลชายฝ่ัง คือเขตแหล่งการท าการประมงท่ีอยู่ในทะเล ซึ่งมีระยะต้ั งแต่ชายฝ่ังทะเล

ออกไป 3 ไมล์ทะเลและไม่ไกลกว่า 12 ไมล์ทะเล 

3. เขตประมงทะเลนอกชายฝ่ัง คือเขตแหล่งการท าประมงท่ีมีระยะต้ังแต่เขตประมงทะเลชายฝ่ัง      

ออกไปจนสุดเขตน่านน้ าของไทย ซึ่งเป็นการก าหนดตามเขตความสามารถของชาวประมง และชนิดของ

เครื่องมือท่ีใช้ในการท าประมง ซึ่งมีการก าหนดบทบัญญัติในเรื่องการห้ามครอบครองเครื่องมือประมง     

ท่ีเป็นอันตรายต่อพันธุ์สัตว์น้ าอย่างร้ายแรงและหากมีการตรวจพบ ก็สามารถถูกจับด าเนินคดีได้ทันที    

จากเดิมท่ีสามารถจับกุมได้หลังจากได้มีการลงมือท าการประมงจากเครื่องมือนั้นไปแล้วเท่านั้น 

 มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures) มาตรการนี้เป็นข้อผูกพันของไทยในฐานะเป็นสมาชิก

องค์กรจัดการประมงในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กร Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)2   

ในการออกกฎหมายให้สามารถควบคุมและป้องกันเรือประมงต่างชาติท่ีอยู่ในรายช่ือเรือประมงท่ีท าผิด

กฎหมายในภูมิภาคต่างๆ มาเข้าเทียบท่าในไทย รวมถึงการต้องมีการก าหนดท่าเทียบเรือท่ีแน่ชัดเพื่อ      

ให้เรือประมงต่างชาติเข้าเทียบท่า โดยเรือประมงต่างชาติท่ีประสงค์ท่ีจะเข้า เทียบท่าจะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ เริ่มจากจะต้องแจ้งทางท่าเรือให้ทราบล่วงหน้าก่อนท่ีจะเข้าเทียบท่า รวมถึงต้องเข้ารับ       

การตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ชัดว่าสัตว์น้ าท่ีได้มา หรือเรือต่างชาติดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง           

กับการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย IUU ท้ังนี้เรือประมงต่างชาติท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการรัฐของเจ้าของ

ท่าเรือดังกล่าว มีโทษปรับต้ังแต่ 1 ล้านบาทจนถึง 30 ล้านบาท 

_____________________________ 
2

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) คือ คณะกรรมาธิการปลาทูน่าสาขามหาสมุทรอินเดีย เป็นองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคภายใต้ธรรมนูญขององคก์รอาหาร

และเกษตรสาขาสหประชาชาติ หรือ Food and Agriculture of the United Nation (FAO) มีภารกิจหลักในการจัดการทรัพยากรปลาทูน่าและปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาทู

น่า จ านวนทั้งหมด 16 ชนิด ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลใกล้เคียง เพื่อการใช้ทรัพยากรปลาทูน่าเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีสมาชิก 21 ประเทศ ประกอบด้วย

ออสเตรเลีย จีน โคโมรอส เอริเทรีย ฝรั่งเศส อินเดีย อิหร่าน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โอมาน มาดากัสการ์ มาเลเซีย มอริเชียส ปากสถาน  ฟิลลิปปินส์ ซีเชลล์ ศรีลังกา ซูดาน ไทย 

อังกฤษ วานาตู และ ประชาคมยุโรป 
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 มาตรการเพื่อควบคุมการไปท าประมงนอกน่านน้ า ท้ังนี้การท าประมงนอกน่านน้ าโดยการชักธงไทย 

ปัจจุบันเป็นการท าประมงใน 2 แหล่ง คือ ในน่านน้ าของรัฐต่างประเทศโดยได้รับอนุญาต และในทะเล

หลวงซึ่งไม่ได้อยู่ในอ านาจของรัฐใด ท้ังนี้ เรือประมงไทยท่ีประสงค์ท่ีจะไปท าประมงนอกน่านน้ า     

จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงก่อนออกท าการประมง หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1      

ล้านบาท และจะต้องติดต้ังระบบติดตามต าแหน่งเรือประมงหรือ Vessel Monitoring System (VMS)3 

เพื่อให้ภาครัฐสามารถติดตามและควบคุมการท าประมงของเรือเหล่านั้นได้  ท้ังนี้ เรือประมงท่ีได้รับ

อนุญาตให้ไปท าการประมงนอกน่านน้ าจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการประมงของรัฐท่ีมีอ านาจ

หรือองค์กรจัดการประมงท่ีมีอ านาจดูแลในน่านน้ านั้นๆ และหากมีการฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

ของรัฐท่ีออกใบอนุญาต หลังจากนั้นเมื่อเรือประมงนั้นกลับเข้าประเทศจะถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต

ในการท าประมง โดยจะถูกข้ึนบัญชีด าไม่พิจารณาออกใบอนุญาตในการท าประมงนอกน่านน้ าต่อไป กรณี

เรือประมงท่ีได้รับอนุญาตให้ไปท าการประมงในทะเลหลวง เมื่อกลับเข้าประเทศจะถูกลงโทษปรับต้ังแต่  

1 ล้านถึง 30 ล้านบาท 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายระดับ ท้ังในระดับจังหวัด

และระดับประเทศ ซึ่งในระดับจังหวัดประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในคณะกรรมการประจ าจังหวัด      

เพื่อร่วมน าเสนอนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในด้านกฎหมายตามความต้องการของพื้นท่ีนั้นๆ ซึ่งรวมถึง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นด้วย ส่วนในระดับประเทศ ประชาชนสามารถ          

มีส่วนร่วมได้ในลักษณะการเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย

ประมงแห่งชาติท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

 การส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและสุขอนามัยสัตว์น้ า โดยเป็นการก าหนดในเรื่องมาตรฐาน             

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และมาตรฐานในเรื่องสุขอนามัยสัตว์น้ า โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สัตว์น้ า  และ

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อแข่งขัน  

ในตลาดโลกได้ ซึ่งปัจจุบันในตลาดแข่งขันทางการค้าระดับโลกมักน าเงื่อนไขในด้านสุขอนามัยมาใช้เพื่อ  

กีดกันทางการค้า 

___________________________ 
3

ระบบติดตามเรือ หรือ Vessel Monitoring System; VMS) หมายถึง ระบบที่ใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างเรือที่ออกปฏิบัติงานอยู่กลางทะเลกับเจ้าของเรือ  และศูนย์

ปฏิบัติการ VMS ที่อยู่บนฝ่ัง ด้วยการส่งสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเรือประมง
 
เพื่อบอกให้ทราบถึงต าแหน่งปัจจุบันของเรอื ความเรว็และ

ทิศทางของเรือที่ก าลังแล่น และข้อมูลจากเซนเซอร์ ตลอดจนมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามเวลาที่ผ่านมาในอดีต โดยเจ้าของเรือหรือเจ้าหน้าที่ที่เ ก่ียวข้องสามารถเรียกดูข้อมูล

ย้อนหลังได้ตามที่ต้องการ 
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บทวิเครำะห์เพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประมงฉบับ พ.ศ. 2558 

1. พระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ.2558 มีการประกาศใช้กฎระเบียบท่ีสอดคล้องกับกฎระเบียบของ     

สหภาพยุโรปในเรื่อง IUU ซึ่งหากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวอย่างจริงจัง 

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปอาจพิจารณาถึงความร่วมมือของไทยท่ีมีมากขึ้นในด้านการต่อต้าน และร่วมมือแก้ไข

การท าประมงท่ีผิดกฎหมายอาจส่งผลให้ไทยได้รับการยกเลิกใบเหลือง และสามารถรักษาตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์

ประมงในสหภาพยุโรปเอาไว้ได้ โดยความร่วมมือนี้อาจส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพิ่มความเช่ือมั่น       

ท่ีมีอุตสาหกรรมประมงไทยและเพิ่มปริมาณการน าเข้า 

2. การบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ๆท่ีบัญญ ติขึ้นในพระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ. 2558 จะช่วยส่งผลให้ไทย
สามารถปกป้องสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังประเทศคู่ค้าส าคัญอื่นๆ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ 
ออสเตรเลีย และอื่นๆ ท่ีก าลังเตรียมออกมาตรการกีดกันผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยจากปัญหาการท าประมง        
ท่ีผิดกฎหมาย และปัญหาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังจะช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นต่อประเทศคู่ค้าในด้านความร่วมมือ     
ของไทยต่อการแก้ปัญหาการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย 

6.4 จากการสัมภาษณ์ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงในสหรัฐฯ 
      ผู้ประกอบการท่ีให้สัมภาษณ์เป็นบริษัทผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงรายใหญ่ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดย
ผู้วิจัยขอทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ TIP Report ประจ าปี 2558 
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯต่อการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากไทย ข้อคิดเห็นจากผู้น าเข้าเกี่ยวกับสถานการณ์
การน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยในปัจจุบัน โดยสรุปมีดังนี้ 

 ผู้น าเข้าท่ีสัมภาษณ์เป็นผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็ง กุ้งแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลอื่นๆ      
แช่เยือกแข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง และอาหารทะเลอื่นๆ บรรจุกระป๋องจากไทย ประเด็นปัญหาหลักของ   
การน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยในขณะนี้ ได้แก่ การท่ีการเพาะเล้ียงกุ้งของไทยประสบปัญหาโรคกุ้ง 
EMS ท าให้การผลิตลดลง ส่งผลให้การน าเข้าลดลงอย่างมาก จากท่ีเคยน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งจากไทย       
เป็นอันดับ 1 ขณะนี้ตกไปเป็นอันดับท่ี 4-5 โดยสหรัฐฯเปล่ียนมาน าเข้าจาก อินโดนีเซีย อินเดีย 
เอกวาดอร์ และเวียดนามเป็นหลัก ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องยังมีส่วนแบ่งทางการตลาด      
เป็นอันดับ 1 เช่นเดิม เนื่องจากลูกค้าไม่มีทางเลือกอื่น ด้วยไทยยังเป็นผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุกร ะป๋อง     
รายใหญ่และรายหลักของโลก 

 จากการท่ีไทยถูกจัดอันดับให้คงอยู่ใน Tier3 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ TIP Report 

ประจ าปี 2558 เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา 2557 ผู้น าเข้าเห็นว่าข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
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ของไทยในมุมมองของลูกค้าของบริษัทเฉพาะผู้ค้าปลีกรายใหญ่ แต่ไม่ได้ส่งผลต่อลูกค้าท่ีเป็นร้านอาหาร

หรือผู้บริโภคโดยตรง การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ TIP Report ในสหรัฐฯยังค่อนข้างจ ากัดอยู่เฉพาะ           

ผู้ท่ีอยู่ในแวดวงธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมงเท่านั้น โดยไม่ได้มีการน าเสนอข่าวอย่างแพร่หลายจนเป็น              

ท่ีรับทราบของผู้บริโภคท่ัวไป สถานการณ์การน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยท่ีลดลงอย่างมากเป็นผล                  

มาจากผลิตภัณฑ์กุ้งท่ีเผชิญปัญหาโรคกุ้ง EMS รวมถึงผลิตภัณฑ์ไทยมีราคาสูงกว่าของประเทศอื่นๆ 

 สืบเนื่องจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี 2558 ผู้น าเข้าหลายรายซึ่งมีบริษัทคู่ค้า หรือ

บริษัทร่วมทุนซึ่งเป็นท่ีทราบว่าเกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงจ าเป็นต้องช้ีแจงท าความเข้าใจกับลูกค้าสหรัฐฯ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการด าเนินการของบริษัท และรัฐบาลไทย 

ท้ังนี้ การพิจารณาต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของลูกค้าแต่ละรายด้วย ผู้น าเข้าซึ่งลูกค้าทราบว่าร่วมหุ้นกับไทย

ต้องใช้วิธีการช้ีแจงในลักษณะอื่นๆ เพื่อลดความกดดันต่อสถานะของบริษัท เช่น การน าเข้าผลิตภัณฑ์  

จากประเทศอื่นๆนอกเหนือจากไทย และสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ท่ีส่งให้ไม่ ได้เกี่ยวข้องกับ Supply 

chain ท่ีเป็นปัญหา ในขณะท่ีผู้น าเข้าท่ีเป็นของสหรัฐฯเองจะช้ีแจงในลักษณะท่ีว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งให้ลูกค้า

ไม่ได้มาจากไทยอย่างแน่นอน เช่น กุ้งชนิดท่ีจ าหน่ายให้มีขนาดใหญ่ซึ่งไทยไม่ได้ผลิต เป็นต้น 

 ผู้น าเข้าทุกรายรับทราบว่ารัฐบาลไทยได้ด าเนิ นมาตรการต่างๆมากมาย ผู้น าเข้าบางรายเห็นว่า            

ส่ิงท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องการเห็นคือการด าเนินการกับผู้กระท าผิด โดยต้องการให้มีการส่ังฟ้อง 

(Prosecute) และมีการลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงการจัดท านโยบายสวยหรูเท่านั้น 

 ผู้น าเข้าบางรายเห็นว่า รัฐบาลไทยได้ทุ่มเท และด าเนินมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนมากกว่าหลายประเทศ

ท่ีได้ปรับระดับขึ้นอยู่ใน Tier2 และ Tier2 Watchlist และไม่ควรได้รับการพิจารณาให้คงอยู่ท่ีระดับ 

Tier3 ไทยจ าเป็นต้องมีการส่ือสารให้ประชาคมโลกได้รับรู้ข้อเท็จจริง รัฐบาลไทยต้องแสดงความจริงใจ

เปิดเผย มีการด าเนินธุรกิจเชิงรุกและแสดงความพยายามอย่างต่อเนื่องท่ีจะแก้ไขปัญหา บริษัทผู้น าเข้า

หลายรายเสนอตนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและการส่ือสารประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก

ถึงแม้ไทยจะได้ด าเนินการมาตรการมากมาย แต่กลับยังมีข่าวด้านลบออกมาเผยแพร่อยู่เนืองๆ ซึ่งไม่เป็น

ผลดีกับไทย โดยเฉพาะจากส านักข่าวต่างประเทศ The Guardian, New York Times และ Green 

Peace 
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 ผู้น าเข้าบางรายเห็นว่า การส่ือสารให้ประชาคมโลกรับรู้เป็นส่ิงส าคัญ แต่การส่ือสารประชาสัมพันธ์         

ในวงกว้างเกินไปจะมีค่าใช้จ่ายมาก และอาจไม่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ท่ีได้รับ และเห็นว่าการท่ีไทยถูกจัดอันดับ    

เป็น Tier3 เช่นเดิมนั้นเป็นประเด็นทางการเมือง ไทยควรส่ือสารให้ถูกช่องทางและต้องเป็นช่องทาง        

ท่ีมีประสิทธิผล โดยส่ือสาร และน าเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดอันดับ เช่น คณะกรรมการ   

ด้านการต่างประเทศ คณะต่างๆท่ีประธานาธิบดีหรือรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องขอค าปรึกษาก่อนการตัดสินใจ   

ในเรื่องส าคัญ โดยบริษัทยินดีให้ค าแนะน าช่องทางหรือวิธีการส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงคณะกรรมการ       

ท่ีเกี่ยวข้องของสหรัฐฯ 

 ผู้น าเข้าส่วนใหญ่แสดงความเช่ือมั่นว่า หากไทยยังคงด าเนินมาตรการเช่นท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน    

อย่างต่อเนื่อง ไทยน่าจะได้รับการพิจารณาปรับระดับข้ึนเป็น Tier2 ในปี 2559 อย่างแน่นอน 

 

6.5 ข้อคิดเห็นของผู้น าเข้าเก่ียวกับสถานการณ์ผลิตภัณฑ์ประมงของไทยในปัจจุบันและอนาคต 

 จากการที่การเพาะเล้ียงกุ้งไทยประสบปัญหาโรคกุ้ง EMS จนผลผลิตลดลงเหลือเพียง 1 ใน 3 ท าให้ผู้น า

เข้ากุ้งทุกรายต้องหันไปน าเข้าจากประเทศอื่น ได้แก่ อินโดนีเซีย อินเดีย เอกวาดอร์ และเวียดนาม โดย

เป็นการน าเข้าจากอินโดนีเซียมากท่ีสุด ผู้น าเข้าเห็นว่าอินโดนีเซียจะยังคงเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กุ้งท่ีส าคัญ

ต่อไปโดยมีข้อได้เปรียบด้านราคา อีกท้ังพื้นท่ีเพาะเล้ียงส่วนใหญ่อยู่บนเกาะต่างๆท าให้โอกาส             

การแพร่กระจายของโรคน้อย และไม่ใช้การเพาะเล้ียงอย่างหนาแน่นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิด       

โรคระบาด และคาดว่าปีนี้อินโดนีเซียจะสามารถผลิตกุ้งได้ประมาณ 600,000 ตัน ในขณะท่ีสถานการณ์   

ในไทยยังไม่ฟื้นตัวเท่าท่ีควร เช่ือว่าในปีนี้ไทยจะสามารถผลิตกุ้งได้ประมาณ 200,000 ตัน 

 ผู้น าเข้าบางรายเห็นว่า ขณะนี้ไทยมีปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงอย่างมากแม้แต่การจ้าง

แรงงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ประมงยังลดลงเนื่องจากขาดคนงาน ท า ให้ศักยภาพการผลิตยิ่งลดลง  

เป็นล าดับ ไทยไม่สามารถแข่งขันในเชิงปริมาณหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ในลักษณะวัตถุดิบ เช่น กุ้งดิบ       

แช่เยือกแข็ง ได้อีกต่อไป ผลิตภัณฑ์ท่ีไทยจะสามารถแข่งขันได้ขณะนี้ คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทเพิ่มมูลค่า 

เท่านั้น ราคาผลิตภัณฑ์ประมงของไทยสูง ซึ่งผู้น าเข้าเห็นว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงของไทยไม่ได้

แตกต่างจากประเทศอื่นมากนัก ไทยต้องอาศัยความได้เปรียบด้านความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์      



205 
 

ท่ีซับซ้อน ต้องใช้แรงงานมีฝีมือ และมีการควบคุมความปลอดภัยอาหารระหว่างการผลิตสูง เช่น กุ้งต้ม   

กุ้งต้มในถาดกลม และผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค 

 ผู้น าเข้าส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ ยังคงให้ความส าคัญกับเครื่องหมายรับรอง       

ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ของส่ิงแวดล้อมและกระบวนการผลิต โดยก าหนดให้ผู้ผลิตต้องได้รับ

การรับรองจากหน่วยงานเฉพาะท่ีตนเองต้องการ ในขณะท่ีลูกค้าซึ่งเป็นภัตตาคารหรือร้านอาหารประเภท 

Chain Restaurants ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องการรับรองเหล่านี้ ส่วนผู้บริโภคในสหรัฐฯ ให้ความส าคัญ

เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น โดยอาจยินดีจ่ายในราคาท่ีสูงขึ้นหากผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายรับรองด้านความ

ยั่งยืนปรากฏอยู่บนภาชนะบรรจ ุแต่ไม่ได้จ าเพาะว่าจะต้องเป็นเครื่องหมายรับรองท่ีออกให้ โดยหน่วยงาน

ใดหน่วยงานหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น BAP (Best Aquaculture Practices) โดยหน่วยงาน ACC (Aquaculture 

Certification Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council) หรืออื่นๆ อีกมากมายท่ีผู้บริโภค

ไม่สามารถแยกแยะหรือรับรู้ความแตกต่างได้ 

 ผู้น าเข้าทุกรายเห็นว่าเครื่องหมายรับรองเหล่านี้ไม่ได้มีความน่าเช่ือถือนัก เนื่องจากกระบวนการรับรอง

ไม่ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้ังหมดท่ีผลิตตามข้อเท็จจริง อีกท้ังอาจไม่ได้มีการผลิตตามมาตรฐานอย่าง

จริงจัง ซึ่งผู้น าเข้าเห็นว่าแนวคิดการผลิตแบบยั่งยืนเป็นส่ิงท่ีดี แต่อยากให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง       

บางรายเห็นว่าภาครัฐของประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ควรเป็นผู้ให้การรับรองมากกว่าจะเป็นหน่วยงาน         

ท่ีมักใช้ช่ือว่า Non-profit Organization แต่กลับด าเนินงานในลักษณะธุรกิจท้ังหมด อย่างไรก็ตาม       

ในเมื่อยังเป็นความต้องการของผู้ค้าปลีก ผู้น าเข้าก็จ าเป็นต้องก าหนดให้ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรอง และ

แสดงเครื่องหมายเหล่านี้บนฉลากต่อไป 

 ผู้น าเข้าบางรายเห็นว่า ในขณะท่ีไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตกุ้งตกต่ าและราคาผลิตภัณฑ์   

ท่ีสูงกว่าประเทศคู่แข่งจนท าให้ศักยภาพด้านการผลิตและส่งออกลดลงอย่างมาก ไทยควรเป็นผู้น า          

ในด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงจากการเพาะเล้ียงท่ีสนับสนุนด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability 

และใช้เป็นจุดแข็งของไทยเพื่อให้ยังสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากไทยมีความสามารถในการด าเนินการได้

แล้วในขณะท่ีประเทศคู่แข่งอื่นๆ ยังไม่พร้อมหรือยังไม่ได้ให้ความส าคัญ 
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บทที่ 7 

สรุปปัญหำและข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประมงไทยให้มีคุณภำพ มำตรฐำนและรูปแบบ   
เพื่อส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรส่งออก 

7.1 ปัญหำผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคกุ้งตำยด่วน  

 โรคกุ้งตายด่วน หรือ Early Mortality Syndrome: EMS มีรายงานพบการระบาดในไทยต้ังแต่            
ช่วงปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านการสร้างผลผลิตของผู้เล้ียง โดยไม่สามารถ      
เล้ียงกุ้งได้ตามขนาดท่ีต้องการเนื่องจากกุ้งตายก่อนท่ีจะโตเต็มวัยผู้เล้ียงกุ้งจึงจ าต้องจับกุ้งมาขายก่อนท้ังท่ีขนาดกุ้ง     
ยังไม่ใหญ่มากนัก ผลผลิตด้านวัตถุดิบกุ้งไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านการส่งออก อีกท้ังราคากุ้งท่ีส่งออก     
จากไทยยังมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่งหลายประเทศท้ังท่ีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน จากผลกระทบ
ดังกล่าวท าให้ผู้น าเข้ารายใหญ่อย่างสหรัฐฯ หันไปน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งจากประเทศคู่แข่งแทน ได้แก่ 
อินโดนีเซีย อินเดีย เอกวาดอร์ และเวียดนาม จึงท าให้ไทยสูญเสียสัดส่วนการส่งออก จากท่ีเคยเป็นผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทกุ้งไปยังสหรัฐฯรายใหญ่ท่ีสุดต้องตกลงมาเป็นอันดับ 4-5 ในตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์
ประมงประเภทกุ้ง  

7.2 ปัญหำด้านสถานการณ์การค้ามนุษย์และการท าประมงที่ผิดกฎหมาย 

 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 ได้มีการประกาศให้ไทยยังคงอยู่ในอันดับ Tier3 ในรายงาน Trafficking 
in Person Report หรือ TIP Report  ของรัฐบาลสหรัฐฯหลังจากท่ีไทยถูกลดระดับจาก Tier2 Watch List    
เมื่อปี 2557 ท่ีว่าด้วยเรื่องการค้าแรงงานมนุษย์การถูกลดระดับของไทยในรายงาน TIP Report เมื่อปี 2557 
เป็นการปรับลดระดับโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไทยอยู่ใน Tier2 Watch List มา 4 ปีแล้วนับต้ังแต่ปี 2553 โดย  
เมื่อปี 2555 และ 2556 ไทยได้รับการยกเว้นไม่ถูกลดระดับลงโดยอัตโนมัติ แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวตามกฎหมาย       
คุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือTrafficking Victim Protection Act (TVPA) สามารถท าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ต่อเนื่อง ดังนั้นในรายงาน TIP Report ประจ าปี 2557 ไทยจึงถูกลดระดับลงมาท่ี Tier3 ซึ่งสหรัฐฯเห็นว่า ไทยยัง
ไม่สามารถด าเนินการสอดคล้องมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย TVPA และการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้า
มนุษย์ยังมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดของปัญหา การแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมงยังไม่เพียงพอ 

รายงาน TIP Report ของรัฐบาลสหรัฐฯเกิดขึ้นหลังจากมีการออกกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ 
TVPA of 2000 ซึ่งเป็นการบังคับใช้ผ่านโครงการ Oversea Private Investment Corporation โครงการ 
Trade-related หรือ Humanitarian Assistance ซึ่งมาตรการส าคัญคือประเมินสถานการณ์และด าเนินการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลต่างๆท่ัวโลกรวม 188 ประเทศ โดยมีส านักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับ
การค้ามนุษย์ Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons ท าหน้าท่ีจัดท ารายงานดังกล่าว เพื่อ
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เสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯในเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งรายงานการจัดอันดับ TIP Report ดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐฯ  
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

- ระดับ (Tier1 Watch List) หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลท่ีด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ า   
ตามกฎหมายของสหรัฐฯ ท้ังด้านการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อ
การค้ามนุษย์ 

- ระดับ (Tier2) หมายถึงประเทศท่ีรัฐบาลด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย
สหรัฐฯ แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข 

- ระดับ (Tier2 Watch  List) จะคล้ายกับระดับ Tier2 โดยในประเทศนั้นๆจะมีเหยื่อการค้ามนุษย์
เพิ่มข้ึน หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายามด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

- ระดับ (Tier3) ซึ่งไทยเพิ่งถูกลดระดับลงมาอยู่ในประเภทนี้เมื่อปี พ.ศ.2557 คือ ระดับต่ าสุด หมายถึง
ประเทศท่ีรัฐบาลด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายสหรัฐฯ และไม่มีความพยายามแก้ไข    
ซึ่งอาจส่งผลให้สหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือท่ีมิใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และ   
การค้าได้ นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังอาจไม่ให้งบประมาณสนับสนุนแก่ลูกจ้างของรัฐบาลประเทศ Tier3 ในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม รวมท้ังอาจคัดค้านความช่วยเหลือท่ีรัฐบาลประเทศนั้นๆ      
อาจได้รับจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนเงินระหว่างประเทศ หรือ International Monetary 
Fund (IMF) และธนาคารโลก หรือ World Bank อย่างไรก็ดี มาตรการระงับความช่วยเหลือดังกล่าวจะมิได้เกิดขึ้น
โดยทันทีท่ีประเทศนั้นๆ ถูกประเมินให้อยู่ ใน Tier3 เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ สามารถใช้สิทธิยกเว้น 
(Presidential Waiver) มาตรการระงับความช่วยเหลือแก่ประเทศดังกล่าว 

มาตรฐานขั้นต่ าท่ีใช้ประเมินประเทศต่างๆ ใน TIP Report 

 1. รัฐบาลต้องร่วมมือห้ามไม่ให้มีการค้ามนุษย์ และต้องมีการลงโทษหากพบการค้ามนุษย์เกิดข้ึน 

 2. รัฐบาลต้องก าหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน และเพียงพอต่อการค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศ การค้ามนุษย์ท่ีมีเหยื่อเป็นเด็กหรือการค้ามนุษย์ท่ีมีการข่มขืน การลักพาตัว หรือท่ีมีเหยื่อ
เสียชีวิต 

 3. รัฐบาลต้องก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงเพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์เพื่อสะท้อน     
ความร้ายแรงของความผิด 

 4. รัฐบาลต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 
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นอกจากสหรัฐฯ ประกาศลดระดับไทยลงมาท่ี Tier3 เนื่องด้วยปัญหาสถานการณ์การค้าแรงงานมนุษย์
แล้ว เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2558 สหภาพยุโรปได้ให้ใบเหลืองเตือนไทยอย่างเป็นทางการ จากสาเหตุท่ีไทยไม่มี
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในเรื่องการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ไร้การรายงานและไร้การควบคุม 
ตามหลักกฎหมายสากล โดยประเด็นท่ีไทยถูกจับตามองเป็นพิเศษคือ การท าประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือ      
ใช้เครื่องมือจับปลาท่ีผิดกฎหมาย และปัญหาการใช้แรงงานทาส ใบเหลืองดังกล่าวเป็นแค่การตักเตือน            
อย่างเป็นทางการ ซึ่งสหภาพยุโรปจะให้โอกาสไทย 6 เดือน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนท่ีจะถูกให้ใบแดง ซึ่ง
หมายถึงสหภาพยุโรปจะคว่ าบาตรไม่น าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงใดๆจากไทย 

7.3 ข้อเสนอแนะ 

 7.3.1 ภาครัฐบาล 

 - ภาครัฐโดยเฉพาะกรมประมง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะต้องร่วมมือท่ีจะแก้ปัญหา   

อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานท้ังไทย และ     

ต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายและเป็นธรรมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมง 

- หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีประชาสัมพันธ์กิจกรรมของรัฐ จะต้องเร่งเดินหน้าส่ือสารท าความเข้าใจ     

กับทางรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงและด าเนินการของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องต่างๆ  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกท้ังจะต้องเดินหน้าท าความเข้าใจกับส่ือสารมวลชนต่างชาติต่อข้อเท็จจริงต่างๆ      

ท่ีเกิดขึ้นในด้านการพัฒนาและความร่วมมือต่างๆจากรัฐบาลไทย เพื่อให้ความเข้าใจของผู้บริโภคเป็นไป       

ในทางท่ีดีขึ้น 

- ภาครัฐควรรับฟังข้อเสนอแนะและเพิ่มความร่วมมือกับองค์กรทางเอกชนและผู้ประกอบการต่างๆ      

มากขึ้น ท้ังนี้ ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลน าเอาข้อเสนอแนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

- ภาครัฐควรให้ความรู้ ช่วยท าความเข้าใจหรือให้รายละเอียดถึงกฎข้อบังคับหรือมาตรฐานสากลต่างๆ   

ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงเพื่อการปฏิบัติตามเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง 

- ภาครัฐควรจัดให้มีการท าโรดโชว์เพิ่มขึ้น ตามแหล่งขายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆหรือตามห้างสรรพสินค้า

ท่ัวสหรัฐฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะน า ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประมงจากไทย และเพื่อเป็นการเข้าถึงผู้บริโภค

และเพิ่มฐานผู้บริโภคมากขึ้น เพิ่มการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์คุณภาพกุ้ งไทยภายใต้สโลแกน “Thai 

Shrimp : Tasty Food From Quality Farm” กับส่ือต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 
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- ภาครัฐต้องจัดการ หรือควบคุมการคอรัปช่ันในรัฐบาลให้มีจ านวนลดลงหรือหมดส้ินไปในท่ีสุด ท้ังนี้    

การคอรัปช่ันของบุคคลในรัฐบาลนับว่าเป็นต้นตอของปัญหาการค้าแรงงานมนุษย์ท่ีมีผลประโยชน์มหาศาล 

7.3.2 ภาคเอกชน 

- ภาคเอกชนควรปฏิบัติตามแนวทางท่ีทางรัฐบาลก าหนดอย่างจริงจัง ซึ่งหมายถึงการเคารพกฎหมายหรือ
กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการท าประมง หรือด้านแรงงานท่ีบังคับใช้ท้ังในไทยและสากล อีกท้ังควรร่วมมือ                 
ในการสอดส่องเพื่อก าจัดผู้ท่ีท าประมงหรือใช้แรงงานผิดกฎหมาย 

 7.3.3 ด้ำนกำรตลำด 

- ผู้ประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง ควรผลิตผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่าส่งออกมายังสหรัฐฯ

มากขึ้น หลากหลายขึ้น เนื่องจากพบว่าผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่าท่ีวางขายในเขตนครลอสแอนเจลิส    

มลรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตลาดหลักผลิตภัณฑ์ประเภทเพิ่มมูลค่าท่ีผลิตจากไทยมีจ านวนน้อย      

ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบกุ้งต้มจัดวางในถาดกลม ควรเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงประเภทพร้อมบริโภครูปแบบ     

ท่ีเป็นอาหารไทยนอกจากท่ีผลิตอยู่แล้วในลักษณะอาหารต่างชาติ เนื่องจากอาหารไทยได้รับความนิยม            

จากประชากรในมลรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างมากเป็นล าดับต้นๆ ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประมงประเภทเพิ่มมูลค่า

ควรออกแบบมาในขนาดเหมาะส าหรับ 1-2 คน เนื่องจากผู้บริโภคท่ีจับจ่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ส่วนใหญ่          

เป็นผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวเด่ียวหรือเป็นโสดอยู่ในวัยท างาน มีแนวโน้มท่ีจะจับจ่ายผลิตภัณฑ์ประมง

ประเภทส าเร็จรูปพร้อมบริโภคเพิ่มข้ึน อีกท้ังบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ควรเป็นผลิตด้วยวัตถุดิบและรูปแบบท่ีสามารถน าเข้า

อุ่นในไมโครเวฟ  ได้ทันทีในเวลาไม่กี่นาที และควรเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมีฝาปิดและสามารถแบ่งออกมาบริโภคหรือ

สามารถเก็บไว้บริโภคในมื้อต่อไปอีกได้ 

- เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอกับส่ือต่างประเทศถึงข้อมูลเกี่ยวกับ       

ผลิตภัณฑ์ประมงไทย โดยต้องเป็นการน าเสนอข่าวและข้อมูลในด้านดีเท่านั้น 

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อผู้บริโภคโดยตรง เช่น การต้ังบูธใน Whole Foods Market เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยซึ่งมีวางจ าหน่ายใน  Whole Foods Market ถึงขั้นตอนการผลิต           

ท่ีมีคุณภาพจากไทย ความใส่ใจของผู้ผลิต รวมถึงการท่ีผู้ผลิตร่วมมือด้านการท าประมงแบบยั่งยืนต่อผู้บริโภค

โดยตรง  

 - ควรมีการเจรจาให้ตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น Walmart และ Costco ยอมรับการรับรอง

มาตรฐานต่างๆ และการออกเครื่องหมายรับรองต่างๆ จากกรมประมงของไทยโดยตรงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง    
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ผ่านการเจรจา เพื่อสร้างมั่นใจ รวมถึงการเชิญมาศึกษาดูงานว่าไทยมีกระบวนการผลิตอย่างไร เพื่อเป็นการส่งเสริม

การส่งออก แต่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรับรองจากองค์กรอย่าง MSC และ ASC ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรับรองสูง ท้ังนี้

หากตัวแทนจ าหน่ายในสหรัฐฯ เช่น Walmart ท่ีต้องการสร้างภาพลักษณ์ในการรับรองด้านการผลิตผลิตภัณฑ์

ประมงแบบยั่งยืน แต่เนื่องด้วยการรับรองของ MSC และ ASC ค่าใช้จ่ายสูงซึ่งสวนทางกับนโยบายของ Walmart 

ท่ีต้องการจ าหน่ายสินค้าคุณภาพแต่ราคาไม่สูงนัก อาจท าให้ Walmart หันมาสนใจน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมง     

จากไทยท่ีผ่านการรับรองจากกรมประมงเพิ่มข้ึน 

- ด้านเครื่องหมาย หรือ ฉลากว่าด้วยปัญหาส่ิงแวดล้อมและการผลิตภัณฑ์ประมงท่ียั่งยืน (Eco-labels, 

Sustainable Seafood) และแม้ว่าผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยส่วนหนึ่งมีวางจ าหน่ายในตลาดท่ีมีการรณรงค์     

เรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้แก่ Whole Foods Market แต่ถ้าสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประมง    

ส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ได้จะท าให้ไทยสามารถเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดและสัดส่วนฐานผู้บริโภค ท้ังนี้ ประชากร

สหรัฐฯ ส่วนหนึ่งและด้วยแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น ใส่ใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงโดยค านึงถึงการผลิตผลกระทบ       

ด้านส่ิงแวดล้อมและการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงยั่งยืน และพิจารณาท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายดังกล่าว

ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

บรรณำนุกรม 

ณาตยา ศรีจันทึก. 2558. เอกสารรายงานสถานการณ์ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: กรมประมง 

อัครวุฒิ ต้ังศิริกุศลวงค์. 2558. เอกสารคู่มือแนะแนวการลงทุนส าหรับนักธุรกิจไทย. กรุงเทพฯ: สภาธุรกิจไทยใน  

           ดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ส่วนวิจัยธุรกิจ, ฝ่ายวิจัยธุรกิจ. 2556. กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าสาขาประเทศไทย 

สถาวร ทรัพย์สุนทร. 2557. ทูตพาณิชย์น าทัพเอกชนดันส่งออกเจาะตลาดยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ. 

           กรุงเทพฯ: ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

Amy Kraushaar. 2014. Food & Drink and Foodservice at Mintel. Chicago: Information resources  

           multioutlet data(MULO)  

Aquaculture Stewardship Council (ASC) Certification for Farmed Fish and Seafood Production,   

           Website: http://www.scsglobalservices.com/aquaculture-stewardship-council-asc 

Seafood Health Facts: Making Smart Choice,  

                Website: http://www.seafoodhealthfacts.org/seafood_choices 

Seafood Sustainability Basics, The Whole Food Market Approach,  

            Website: http://www.wholefoodsmarket.com/seafood-sustainability-basics 

Shrimp disease in Asia resulting in high U.S. import prices,  

Website: http://www.bls.gov/opub/btn/volume-3/shrimp-disease-in-asia-resulting-in-   

high- us-import-prices.htm, 01 June 2014. 

Food and Agricultural Organization of the United Nations “shrimp 2015”,  

             Website: http://www.globefish.org/shrimp-march-2015.html 

 

http://www.scsglobalservices.com/aquaculture-stewardship-council-asc
http://www.seafoodhealthfacts.org/seafood_choices
http://www.wholefoodsmarket.com/seafood-sustainability-basics
http://www.bls.gov/opub/btn/volume-3/shrimp-disease-in-asia-resulting-in-%20%20high-%20us-import-prices.htm
http://www.bls.gov/opub/btn/volume-3/shrimp-disease-in-asia-resulting-in-%20%20high-%20us-import-prices.htm
http://www.globefish.org/shrimp-march-2015.html


212 
 

Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers “Key Seafood Sectors”,  

             Website: http://seafood.vasep.com.vn/617/seafood.htm 

About Seafood.com “Top 10 Consumed Seafoods”,     

Website: http://www.aboutseafood.com/about/about-seafood/top-10-consumed-

seafoods 

Department of Numbers, California Househild Income,    

     Website: http://www.deptofnumbers.com/income/california/ 

United States Census Bureau. United States Department of Commerce. California quickfacts,      

       Website: http://quickfacts.census.gov/qfd/states/06000.html 

The National Oceanic and Atmospheric Administration. Commercial Fisheries Statistics,  

Website:http://www.st.nmfs.noaa.gov/commercial-fisheries/foreign- 

trade/application/annual-product-by-summarized-countryassociation 

United States Department of State. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons,  

      Website: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226832.htm 

 

 

http://seafood.vasep.com.vn/617/seafood.htm
http://www.aboutseafood.com/about/about-seafood/top-10-consumed-seafoods
http://www.aboutseafood.com/about/about-seafood/top-10-consumed-seafoods
http://www.deptofnumbers.com/income/california/
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/06000.html

	สารบัญ.pdf
	เนื้อหา

